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SINAV SÜRESİ (DAKİKA)

100

120

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 bulundurmayınız. 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 kullanmanız, 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 siyah kurşun 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.

EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI

1. T.C. Anayasası’na göre, “kişinin hakları ve ödev-

3. T.C. Anayasası’na göre, “dernek kurma hürriyeti”

leri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Dernek kurma hürriyeti hiçbir şekilde sınırlanamaz.
B) Herkes, önceden izin almak kaydıyla dernek
kurma hürriyetine sahiptir.
C) Dernekler, yönetmeliğin öngördüğü hâllerde
vali tarafından kapatılabilir.
D) Derneği faaliyetten men ile yetkilendirilen
mercinin kararı, kırk sekiz saat içinde görevli
hâkimin onayına sunulur.
E) Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında
uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda
gösterilir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve
usuller kanunla düzenlenir.
B) Vatandaş yurda girme hakkından yoksun
bırakılabilir.
C) Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse,
düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.
D) Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı hâller
dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz.
E) Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak
suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

2. T.C. Anayasası’na göre, düşünceyi açıklama ve

A

4. T.C. Anayasası’na göre, “siyasi haklar ve ödev-

yayma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak
şekil, şart ve usuller aşağıdakilerden hangisiyle
düzenlenir?

ler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Siyasi partiler önceden izin almadan kurulur.
B) Parti üyesi olabilmek için on sekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir.
C) Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında
kurulamaz.
D) Yükseköğretim öğrencileri siyasi partilere üye
olamaz.
E) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler,
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
yapılacak seçimlerde uygulanmaz.

A) Genelge
B) Tüzük
C) Kanun
D) Yönetmelik
E) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
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EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI

5. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-

7. T.C. Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi

gisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden
biridir?

kaç üye ile kurulur?
A) On bir
B) On üç
C) On beş
D) On yedi
E) Yirmi bir

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Vergi ödevi
B) Vatan hizmeti
C) Mal bildirimi
D) Hizmete girme
E) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

6. T.C. Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-

A

8. “İdarenin mali sorumluluğu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

gisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve
yetkilerinden biri değildir?

A) İdarenin sorumluluğuna hükmedilebilmesi
için zarar ile idari faaliyet arasında illiyet bağı
bulunmalıdır.
B) İdarenin kusursuz sorumluluğuna hükmedilebilmesi için zararın özel ve anormal olması
gerekir.
C) Üçüncü kişinin kusuru idarenin sorumluluğunu
azaltan ya da kaldıran sebeplerden biridir.
D) İdarenin kusursuz sorumluluğuna hükmedilebilecek durumlarda yargı ekonomisi gereği
kusur araştırması yapılmaz.
E) Hizmetin kuruluşunda veya işleyişinde bir aksaklık bulunması durumunda idarenin kusurlu
sorumluluğuna gidilir.

A) Kanunları yayımlamak
B) Kanun koymak
C) Savaş ilanına karar vermek
D) Kanun değiştirmek ve kaldırmak
E) Para basılmasına karar vermek
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9. İdare hukukunun özelliklerine ilişkin aşağıda-

11. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazır-

kilerden hangisi yanlıştır?

lanan “Arıcılık Yatırımlarının Desteklenmesine
İlişkin Uygulama Esasları Tebliği” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Temel ilkeleri İdari Usul Kanunu’nda belirlenmiştir.
B) Bağımsız bir hukuk dalıdır.
C) Yargı içtihatları ile gelişen bir hukuk dalıdır.
D) Pozitif bir hukuk dalıdır.
E) Statüter nitelikli bir hukuk dalıdır.

A) Subjektif işlemdir.
B) Şart işlemdir.
C) Uygulayıcı işlemdir.
D) Zımni işlemdir.
E) Düzenleyici işlemdir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10. “Kamu hizmetine hakim olan ilkeler” ile ilgili aşa-

A

ğıdakilerden hangisi doğrudur?

12. “İdari kolluk işlemleri” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Eşitlik ilkesi mutlak eşitlik olarak algılanır.
B) Uyum ilkesi kamu görevlilerinin grev yapmasına engeldir.
C) Meccanilik ilkesi tüm hizmetler için geçerlidir.
D) Süreklilik ilkesi hizmetin beklenen kalitede
verilmesini gerektirir.
E) Tarafsızlık ilkesi engelli bireylere avantaj sağlanmasını gerektirir.

A) İdari kolluk işlemleri, ilgilisinin talebi üzerine
tesis edilse de tek taraflıdır.
B) İdari kolluk işlemleri, ilgilisi lehine kazanılmış
hak yaratmaz.
C) Mahalli idareler kendi yetki alanlarında kolluk
işlemi yapabilirler.
D) Alt kolluk makamı, üst kolluk makamı işleminden daha sınırlandırıcı işlem yapamaz.
E) Kolluk işlemleri düzenleyici ya da bireysel
nitelikte olabilir.
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13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

“ödevler ve sorumluluklar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki
veya teknik öğrenimi bitirenlerin (istisnai
durumlar hariç) memuriyete giriş derece ve
kademeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10/1
B) 10/2
C) 11/1
D) 12/2
E) 13/1

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Amir, maiyetindeki memurdan hediye kabul
edemez ve borç alamaz.
B) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle
yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
C) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya
tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa,
bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli
üzerinden ödenmesi esastır.
D) Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri
yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili
kurum aleyhine dava açarlar.
E) Kişilerin uğradıkları zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve
yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Hazine
ve Maliye Bakanlığınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

A

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

aşağıdakilerden hangisi teknik hizmetler sınıfında yer alır?

“çalışma saatleri ve izinler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Biyolog
B) Kimyager
C) Fizikoterapist
D) Tıp teknoloğu
E) Sosyal hizmetler mütehassısı

A) Memura, çocuğunun evlenmesi hâlinde isteği
üzerine on gün izin verilir.
B) Dışişleri Bakanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hâllerde, hafta tatilini cumartesi ve pazardan başka günler olarak tespit
edebilir.
C) Eşi doğum yapan memura, doğum tarihinden
itibaren isteği üzerine en fazla on iki aya kadar
aylıksız izin verilir.
D) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren
hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.
E) Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi
kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri,
hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate
alınmaz.
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17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

“itiraz” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

“disiplin cezalarının çeşitleriyle ceza uygulanacak
fiil ve hâller” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden
itibaren yedi gündür.
B) İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı
gözden geçirerek verilen cezayı tamamen
kaldırabilir.
C) İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı
gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir.
D) Disiplin amirleri tarafından verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek
disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
E) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren on beş
gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Uyarma cezası memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin
yazı ile bildirilmesidir.
B) Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil
veya hâller nedeniyle verilen disiplin cezalarının ikinci uygulamasında bir derece ağır ceza
verilir.
C) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları
olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan
memurlar için verilecek cezalarda bir derece
hafif olanı uygulanabilir.
D) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir
fiil veya hâlin cezaların özlük dosyasından
silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir
derece ağır ceza uygulanır.
E) Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan
Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasının verilmesini gerektiren
hâllerde, brüt aylıklarının 1/4’ü - 1/2’si kesilir
ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

A

20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

“mali hükümler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

“özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

A) Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya
eksiliş sayılmaz.
B) Memurlara emekliye ayrılma hâlinde o aya ait
peşin ödenen aylık, geri alınır.
C) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye
kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.
D) Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi
gündür.
E) Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak
tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde, kadro tasarrufundan ödenir.

A) Aylıktan kesme
B) Devlet memurluğundan çıkarma
C) Kademe ilerlemesinin durdurulması
D) Kınama
E) Uyarma
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21. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, köy

A

23. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, vali lüzum

adlarının değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisi
ile yapılır?

gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek
ve kararlaştırmak amacıyla idare şube başkanlarını yılda kaç defadan az olmamak üzere heyet
hâlinde toplar?

A) İçişleri Bakanlığının tasvibi
B) Cumhurbaşkanı onayı
C) Kanun
D) Tarım ve Orman Bakanlığının tasvibi
E) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının mütalaası

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) İki
B) Üç
C) Dört
D) Beş
E) Altı

22. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, vali ilgili

24. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, “ilçe

mevzuat usulüne uygun olarak memurun
savunmasını aldıktan sonra en çok kaç günlüğe
kadar aylıktan kesme cezası uygulayabilir?

idaresi ve teşkilatı” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kaymakam, ilçede valinin idari yürütme vasıtasıdır.
B) İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur.
C) Bakanlıkların kuruluş mevzuatına göre ilçede
lüzumu kadar teşkilatı bulunur.
D) İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır.
E) İlçe idare şube başkanlarının emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır.

A) İki
B) Üç
C) Beş
D) Yedi
E) On
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25. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, kamu

27. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve
mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal
olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan
ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, ne kadar hapis cezasıyla
cezalandırılır?

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne
göre, “ilköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden desteklenmesi
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek” aşağıdakilerden
hangisinin görev ve yetkilerindendir?
A) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
B) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
C) İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü
D) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne
göre, aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görev ve yetkilerinden biri değildir?
A) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik,
ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle
uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller
ışığında tasarlamak ve geliştirmek
B) Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve
öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin
vermek ve denetlemek
C) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini
koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim
programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek
D) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç
fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi
ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli
planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde
bulunmak
E) Yurt dışında çalışan veya ikamet eden Türk
vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki
ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili
kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmek

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Bir aydan altı aya kadar
B) Üç aydan bir yıla kadar
C) Altı aydan iki yıla kadar
D) Altı aydan üç yıla kadar
E) Bir yıldan üç yıla kadar

26. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

A
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28. 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren

Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, “atama”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet
bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim
yılı görev yapması esastır.
B) Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez
teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri
Bakan tarafından yapılır.
C) Aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü
yılsonuna kadar istedikleri yere atamalarının
yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş
öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.
D) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları,
hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve
diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
E) Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması
hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev
yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate
alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre
Bakan tarafından belirlenir.

A

EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI

29. 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Ku-

31. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre,

A) Sınav ücretinin tutarı ile usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanı tarafından tespit edilir.
B) Sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine döner sermaye hesabından sınav ücreti
ödenir.
C) Memuriyet mahalli dışına sınav görevi için
görevlendirilenlere sınav ücreti dışında ilgili
mevzuat hükümlerine göre sadece yol gideri
ödenir.
D) Bakanlık merkez teşkilatında kadrolu veya
sözleşmeli çalışan personele sınav sorularının
hazırlanmasına katkıları sebebiyle ayrıca soru
ücreti ödenmez.
E) Soruların hazırlanmasında kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer
personele döner sermaye hesabından sınav
veya soru ücreti ödenir.

aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin kapsam, amaç ve görevlerinden biridir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

rumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’ye göre, “telif ve sınav
ücretleriyle yurt dışı okul giderleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

30. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre,
“özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirlerin alınması” aşağıdaki
temel ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici,
tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak
B) Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve
kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle,
yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmak
C) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için
gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu millî ahlak anlayışına
uygun olarak yetiştirmek
D) Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, hükûmet ve
kurumlarla da el birliği etmek suretiyle öğretim
ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak
E) Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi,
istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime veya hem mesleğe
hem de yükseköğretime veya hayata ve iş
alanlarına hazırlamak

32. I. Genel yaygın eğitim programlarının düzenleniş
şekli yönetmelikle tespit edilir.
II. Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon Millî
Eğitim Bakanlığınca sağlanır.
III. Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini
yürüten Bakanlıklar ile özerk eğitim kurumları
ve resmi ve özel işletmeler arasında Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve
işbirliğinin esasları yönetmelikle düzenlenir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre,
verilenler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden
hangisi olur?

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

II.

III.

A)

D

D

D

B)

D

D

Y

C)

Y

D

Y

D)

Y

Y

Y

E)

D

Y

D
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33. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre,

35. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na

göre, uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret
olacağı aşağıdakilerden hangisi tarafından
kararlaştırılır?

“eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluk”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

34. I. İlköğretim okulları

II. Okul öncesi eğitim kurumları
III. Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
IV. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
V. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak
okullar ve sınıflar

A) Vali
B) Özel idare
C) İl idare kurulu
D) Köy ihtiyar heyeti
E) İl millî eğitim müdürü

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Askerî eğitim kurumlarının dereceleri ve müfredatı, İçişleri Bakanlığı ile birlikte tespit edilir.
B) Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi
okullar, Cumhurbaşkanı’nın izni olmaksızın
açılamaz.
C) Askerî maksatlarla açılacak okullar hariç, bu
Kanun hükümlerine aykırı hiçbir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.
D) Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu Kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden,
gözetim ve denetiminden Cumhurbaşkanlığı
sorumludur.
E) Türk vatandaşlarının yurt dışında eğitim, öğrenim ve ihtisas görmeleri ile ilgili Devlet hizmetlerinin düzenlenmesinden (askerî öğrenciler
hariç), Dışişleri Bakanlığı sorumludur.

A

36. Yüksekokullarda (Yüksek devresi bulunan

konservatuvarlar dâhil) müdürlük, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı yapan öğretmenler
haftada - - - - saate kadar ders okutmakla yükümlüdürler. Bunlara, ihtisasları içinde haftada - - - saate kadar ücretle ders verilebilir.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na
göre, verilenlerden kaç tanesi isteğe bağlı
ilköğretim kurumlarındandır?

439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri
ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun’a göre,
verilen hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?

A) Bir
B) İki
C) Üç
D) Dört
E) Beş

A) üç - altı
B) dört - sekiz
C) beş - on
D) altı - on iki
E) sekiz - on altı
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37. 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yük-

A

39. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na

sek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri
ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun’a göre,
hazırlık ve plan çalışmaları karşılığında öğretmenlere, haftada kaç saati geçmemek kaydıyla ek ders ücreti ödenebilir?

göre, “kurum açma izni” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurum açma izni alınmadıkça, kuruma öğrenci
kaydı yapılamaz.
B) Kurumlara ad verilmesine ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir.
C) Yapılan inceleme sonucunda açılması uygun
görülen okullara kurum açma izni valilikçe
verilir.
D) Kurum açma izni talebinin valilikçe reddedilmesi hâlinde, kurucu veya kurucu temsilcisi
tarafından Bakanlığa itirazda bulunulabilir.
E) Askerî okullar, emniyet teşkilâtına bağlı okullar
ve din eğitimi-öğretimi yapan kurumların aynı
veya benzeri özel öğretim kurumları açılamaz.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

40. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na

38. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları

göre, yabancı okullar mevcut binalarında ihtiyaç hâlinde aşağıdakilerden hangisinin izni ile
tadilat yapabilir?

Kanunu’nda “Çeşitli nedenlerle öğrenimlerini
sürdüremeyenlere her türlü iletişim araçları ile
eğitim-öğretim yapan kurumları ifade eder.” şeklinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

A) Valiliğin
B) Belediyenin
C) İçişleri Bakanlığının
D) Dışişleri Bakanlığının
E) Millî Eğitim Bakanlığının

A) Özel eğitim okulu
B) Özel öğretim kursu
C) Sosyal etkinlik merkezi
D) Mesleki eğitim merkezi
E) Uzaktan öğretim kurumu
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41. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve

43. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre,
öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu,
sınıf öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler
kurulu ile ilgili usul ve esaslar aşağıdakilerden
hangisi ile belirlenir?

Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre, “öğrenci kulübü
ve çalışma esasları” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Her öğrencinin en az bir kulübe üye olması
zorunludur.
B) Öğrencinin kulüp üyeliği, kulübe seçildiği öğretim yılıyla sınırlıdır.
C) Öğrencinin seçtiği kulüp, yaptığı çalışmalar ve
belgeleri, e-Okul sisteminde yer alan Sosyal
Etkinlik Modülü’ne işlenir.
D) Öğrenci kulübüyle ilgili sosyal etkinliklerin
planlanması ve yürütülmesi, ilgili müdür yardımcısı tarafından gerçekleştirilir.
E) Kulüp çalışmalarıyla ilgili giderler; okul-aile
birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca
yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanabilir.

Yönetmeliği’ne göre, proje okulu veya ilgili
ilçe millî eğitim müdürlüğünce yürütülmesi planlanan okul projeleri her yıl hangi ay
içerisinde il millî eğitim müdürlüklerine teklif
edilir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Yönerge
B) Tüzük
C) Genelge
D) Kanun
E) Yönetmelik

42. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

A

44. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği

Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi
birliğin tabii üyesi değildir?
A) Okul yöneticileri
B) Öğretmenler
C) On beş yaşını geçmemiş kursiyerler
D) Veliler
E) Okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan
hayırseverler

A) Ocak
B) Mart
C) Haziran
D) Eylül
E) Ekim
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45. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolo-

A

47. Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletme-

jik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre,
aşağıdakilerden hangisi koordinatör rehber
öğretmen/psikolojik danışmanın görev ve
sorumluluklarından biridir?

lerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça
Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında
Yönetmelik’e göre, üretimi teşvik primi, malî
yılsonu bilançosunun düzenlendiği tarihi takip
eden kaç ay içinde hak sahiplerine ödenir?

A) Eğitim kurumunun özel hedeflerini e-Rehberlik
sistemine işler.
B) Okul rehberlik ve psikolojik danışma programının hazırlanmasını sağlar.
C) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
yürütme komisyonuna başkanlık eder.
D) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine
ilişkin yürütülen çalışmaların düzenli olarak
e-Rehberlik sistemine işlenmesini takip eder.
E) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantılarına ait gündemi ve
toplantılarda alınan kararları yazılı hâle getirir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) İki
B) Üç
C) Dört
D) Beş
E) Altı

48. Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim

46. Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime

Erişim Yönetmeliği’ne göre, planlama komisyonu başkan dâhil en fazla kaç üyeden oluşur?
A) Beş
B) Yedi
C) Dokuz
D) On bir
E) On üç

Müdürlükleri Yönetmeliği’ne göre, “genel evrak
ve arşiv hizmetlerini yürütmek” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Özel büro
B) Destek hizmetleri
C) İnşaat ve emlak hizmetleri
D) İnsan kaynakları hizmetleri
E) Bilgi işlem ve eğitim teknolojileri hizmetleri
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49. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre, “sayım ve

51. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

sayım sonrası yapılacak işlemler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre, “mal bildiriminin zamanı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir
örneği, muhasebe kayıtlarının yapılması için
muhasebe birimine gönderilir.
B) Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu
sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından
Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir.
C) Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar
arasında fark bulunması hâlinde miktarlarında farklılık bulunan taşınırların sayımı bir kez
daha tekrarlanır.
D) Sayım süresince, hizmetin aksamaması ve
bozulabilecek nitelikteki taşınırlar için gerekli
tedbirlerin alınması kaydıyla, taşınır giriş ve
çıkışları sayım kurulunun talebi üzerine harcama yetkilisince durdurulabilir.
E) Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt yetkilisinin de katılımıyla,
en az dört kişiden oluşturulan sayım kurulu
tarafından yapılır.

50. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre,

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Bakan olarak atanmalarda, atamayı izleyen bir
ay içinde verilmesi zorunludur.
B) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda
bir ay içinde verilmesi zorunludur.
C) Görevin sona ermesi hâlinde, ayrılma tarihini
izleyen bir ay içinde verilmesi zorunludur.
D) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen bir ay içinde verilmesi
zorunludur.
E) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve
başlama tarihini izleyen bir ay içinde verilmesi
zorunludur.

“muhakkikin çalışma usulü” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Muhakkik, soruşturma konusu fiil veya hâl dışında disipline aykırı yeni bir fiil veya hâl tespit
ederse kendiliğinden soruşturma yapamaz.
B) Muhakkik, hazırladığı raporda atıf yaptığı
belgelerin asıllarını ya da onaylı örneklerini
eksiksiz olarak soruşturma dosyasına ekler.
C) Muhakkik, soruşturma dosyasındaki her sayfa
ve belgeyi numaralandırarak dizi pusulası
hazırlar.
D) Muhakkik düzenlemiş olduğu Muhakkik
Raporu’nu gizli yazıyla kendisini görevlendiren
disiplin amirine sunar.
E) Muhakkik, savunma isteme ve disiplin cezası
verme yetkisi dâhil olmak üzere soruşturma
konusuyla sınırlı olarak kendisini görevlendiren disiplin amirinin bütün yetkilerine haizdir.

52. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu
(0) ve (5) ile biten yıllarda en geç hangi ayın
sonuna kadar bildirimlerini yenilerler?
A) Şubat
B) Mayıs
C) Temmuz
D) Eylül
E) Aralık
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53. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

55. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

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

A

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre, “ceza hükümleri” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün
içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilir.
B) Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği
takdirde haksız mal edinene üç yıldan beş yıla
kadar hapis cezası verilir.
C) Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana üç aydan bir
yıla kadar hapis cezası verilir.
D) Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği
takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana
altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
E) Haksız edinilen malı kaçırana veya gizleyene
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Belediye başkanları İçişleri Bakanlığına mal
bildiriminde bulunurlar.
B) Vakıfların idare organlarında görev alanlar
Vakıflar Genel Müdürlüğüne mal bildiriminde
bulunurlar.
C) Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar
dernek genel başkanlığına mal bildiriminde
bulunurlar.
D) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna mal bildiriminde
bulunurlar.
E) Mal bildirimi verecek son merciler, kendi
kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya
mercilere mal bildiriminde bulunurlar.

56. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

54. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre, il genel meclisi üyeleri aşağıdakilerden
hangisine mal bildiriminde bulunurlar?
A) Vali
B) İçişleri Bakanı
C) İl özel idaresi
D) Belediye başkanı
E) Belediye meclisi

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre,
ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Vali
B) Kaymakam
C) İçişleri Bakanı
D) Belediye başkanı
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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57. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

A

59. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre,
“soruşturma izni vermeye yetkili merciler” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre,
“soruşturma izninin kapsamı ve itiraz” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar hakkında izin verme yetkili merci Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri’dir.
B) Büyükşehir belediye başkanları hakkında izin
vermeye yetkili merci İçişleri Bakanı’dır.
C) İlçe belediye başkanları hakkında izin vermeye
yetkili merci İçişleri Bakanı’dır.
D) İl genel meclisi üyeleri hakkında izin vermeye
yetkili merci İçişleri Bakanı’dır.
E) Merkez ilçedeki muhtar hakkında izin vermeye
yetkili merci kaymakamdır.

58. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

A) Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden
izin alınmasını gerektirmez.
B) Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak
nitelendirilebilecek bir fiilin ortaya çıkması,
yeniden izin alınmasını gerektirmez.
C) Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia
konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride
soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.
D) Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı
hakkında inceleme yapılan memur veya diğer
kamu görevlisi itiraz yoluna gidebilir.
E) Yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya
verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet
başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan
memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa
şikâyetçiye bildirir.

60. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre,
yetkili merci, zorunlu hâller hariç bir suç işlendiğini bizzat öğrenmesinden itibaren soruşturma izni konusundaki kararını ön inceleme
dâhil en geç kaç gün içinde verir?

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre,
hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı
alınmasını gerektiren hususlarda kaymakamlar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
A) Sulh ceza hâkimine
B) İl ağır ceza mahkemesine
C) Cumhuriyet başsavcılığına
D) İl asliye ceza mahkemesine
E) Yargıtayın ilgili ceza dairesine

A) On
B) On beş
C) Yirmi
D) Otuz
E) Altmış
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61. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre, tip

A

63. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, “Mal

şartnamelerin genel ve ortak esaslarını belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya
yapım müteahhidini ifade eder.” şeklinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

A) TBMM
B) İçişleri Bakanı
C) Ticaret Bakanı
D) Hazine ve Maliye Bakanı
E) Cumhurbaşkanı

62. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre, “ihale
komisyonları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Askerî ihale komisyonlarının kaç kişiden ibaret
olacağı ve nasıl kurulacağı Millî Savunma
Bakanı kararıyla tespit edilir.
B) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale
kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar
memur ve uzman da görevlendirilebilir.
C) İl özel idarelerine ait ihaleler, il daimi encümenince, belediyelere ait ihaleler belediye
encümenince bu Kanun hükümlerine göre
yürütülür.
D) İta amirleri, ilgili idarenin memurlarından birinin
başkanlığında idareden, yapım işlerinde işin
ehli veya uzmanı olmak şartıyla, en az bir kişi
ve maliye memurunun katılmasıyla kurulacak
komisyonları görevlendirirler.
E) TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığında teşkil edilecek satın alma komisyonlarında maliye memurluğu görevi, bu kuruluşların saymanlık işlerini yürüten muhasebe
müdürü veya vazifelendireceği bir memur
tarafından yerine getirilir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) İstekli olabilecek
B) Yerli istekli
C) Yüklenici
D) İstekli
E) Aday
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64. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, “ihale
komisyonu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır.
B) Kararlarda çekimser oy kullanılabilir.
C) Komisyon kararları oy birliğiyle alınır.
D) İhale komisyonu en az yedi kişiden oluşur.
E) İhale işlem dosyasının birer örneği, ilânı izleyen beş gün içinde ihale komisyonu üyelerine
verilir.

A
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65. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre,

67. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen

dinamik alım sistemi, elektronik eksiltme ve
çerçeve anlaşmalara ilişkin başvuru esas ve
usulleri aşağıdakilerden hangisi tarafından
yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir?

eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü
hâllerde aşağıdakilerden hangisinin kararı ile
güncellenebilir?
A) TBMM
B) Ticaret Bakanı
C) Cumhurbaşkanı
D) Hazine ve Maliye Bakanı
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

66. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları,
bildirimi izleyen en geç kaç gün içinde Resmî
Gazete’de yayımlanır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Cumhurbaşkanlığı
B) Kamu İhale Kurumu
C) Hazine ve Maliye Bakanlığı
D) Ekonomi Politikaları Kurulu
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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

68. I. Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan

işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce
kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul
komisyonları tarafından yapılır.  
II. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul
işlemleri yapılamaz.
III. Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma
elverişli bölümleri için kısmî kabul yapılabilir.
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na
göre, “denetim, muayene ve kabul işlemleri” ile
ilgili verilenler doğru (D) - yanlış (Y) olarak
değerlendirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

19

I.

II.

III.

A)

D

Y

Y

B)

D

D

D

C)

D

D

Y

D)

Y

Y

D

E)

Y

D
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69. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

71. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre, sözleşmeyi düzenleyen
idareler, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya
kadar yazılı olarak yapılan yüklenici itirazlarını
en geç kaç gün içinde ilgili kurula gönderir?

Kanunu’na göre, “Belirli bir dönemdeki gelir
ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına
ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak
yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder.” şeklinde
aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

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

göre, düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili
danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı bünyesinde aşağıdakilerden hangisi görevli ve yetkilidir?

A) Bütçe
B) Mali kontrol
C) Stratejik plan
D) Kamu kaynakları
E) Kamu mali yönetimi

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

70. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na

A

A) İç Denetim Birimi Başkanlığı
B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
D) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
E) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

72. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre, hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Ticaret Bakanlığı
C) Cumhurbaşkanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı
E) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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73. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

75. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre, Sayıştay’ın muhasebe hizmetlerini yerine getiren muhasebe yetkilileri
aşağıdakilerden hangisi tarafından görevlendirilir?

Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden
biridir?
A) Gelir İdaresi Başkanlığı
B) Sermaye Piyasası Kurulu
C) Türkiye Adalet Akademisi
D) Kamu Denetçiliği Kurumu
E) Savunma Sanayi Başkanlığı

Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
iç denetçinin görevlerinden biri değildir?
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A) İçişleri Bakanı
B) Adalet Bakanı
C) TBMM Başkanı
D) Cumhurbaşkanı
E) Hazine ve Maliye Bakanı

74. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

A

76. Mustafa Kemal, Sofya’da aşağıdaki görevlerden hangisinde bulunmuştur?

A) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
B) Temsil Heyeti Başkanlığı
C) Harbiye Nazırlığı
D) 9. Ordu Müfettişliği
E) Askerî Ateşelik

A) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi
yapmak
B) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere
yönelik önerilerde bulunmak
C) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak
D) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek
E) Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter,
kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak
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77. İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen

79. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaş-

işgal edilmesine sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

ması ile savaş tazminatı olarak Türkiye’ye
bırakılmıştır?

başkomutan olarak yönettiği ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gökçeada
B) Mudanya
C) Bozcaada
D) Çorlu
E) Karaağaç
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A) Misak-ı Millî’nin kabul edilmesi
B) Büyük Millet Meclisinin açılması
C) Erzurum Kongresi’nin toplanması
D) Amiral Bristol Raporu’nun yayımlanması
E) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması

78. Mustafa Kemal’in Millî Mücadele Dönemi’nde

A

A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
D) Sakarya Meydan Muharebesi
E) Kütahya - Eskişehir Muharebeleri

80. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile Batılı ülkelerle ticari ve mali konularda yaşanan karışıklıkları gidermek amaçlanmıştır?
A) Millet Mekteplerinin açılması
B) Türk Tarih Kurumunun kurulması
C) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi
E) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
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81. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde

83. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar

kurulmamıştır?

Sözleşmesi’nin maddelerinden biri değildir?

Fransa ile yaşanan sorunlardan biri değildir?
A) Dış borçlar
B) Yabancı okullar
C) Hatay’ın statüsü
D) Nüfus mübadelesi
E) Adana - Mersin demir yolunun millîleştirilmesi

A) Barış zamanında sivil gemiler ve ticaret gemileri Boğazlardan serbestçe geçebilecektir.
B) Boğazların yönetimi Türkiye başkanlığında
uluslararası bir komisyona bırakılacaktır.
C) Boğazlarda askerden arındırılmış bölge kaldırılacak ve Türkiye buralarda askerî tedbir
alabilecektir.
D) Herhangi bir savaş anında Türkiye tarafsız
ise savaşan devletlerin gemileri Boğazlardan
geçemeyecektir.
E) Türkiye savaşa girerse veya kendisini savaş
tehlikesi karşısında görürse Boğazları istediği
gibi açıp kapatabilecektir.
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A) Türkiye İş Bankası
B) Ereğli Demir Çelik Fabrikası
C) Maden Tetkik Arama Enstitüsü
D) Merkez Bankası
E) Uşak Şeker Fabrikası

82. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde

A

84. Birçok insan, benzerlikler dikkate alındığında

gerçekçi, araştırıcı, sanatçı, sosyal, girişimci ve
geleneksel olmak üzere 6 kişilik tipinden birinde
kategorize edilebilir. Her bir kişilik tipine uygun
mesleki çevreler bulunmaktadır. Bireyler kendi
özelliklerine uygun meslekleri aramaktadır. Bu
doğrultuda meslek seçimi, kişiliğin yansımasıdır.
Paragrafta, temel varsayımları verilen mesleki
danışma kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roe’nun İhtiyaç Kuramı
B) Holland’ın Mesleki Tipoloji Kuramı
C) Super’in Benlik Kuramı
D) Gingzberg’e Göre Mesleki Gelişim Kuramı
E) Parsons’un Özellik-Faktör Kuramı

23

EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI

85. Emre, dönem başında yapılan seçimde sınıf baş-

87. Hakan Öğretmen, öğrencilerine bir okuldaki spor

kanı seçilmiş ve bu durum onu çok mutlu etmiştir.
Ancak arkadaşlarına karşı bazı uygunsuz davranışlarından dolayı okul müdürü tarafından sınıf
başkanlığı görevi elinden alınmıştır.

salonunu kullanmak isteyen öğrenciler arasındaki
sorunları anlatan bir metin sunmuştur. Öğrencilerini gruplara ayırarak bu probleme çözüm önerileri
oluşturmaları için 10 dakika süre vermiştir. Daha
sonra grupların çözüm önerilerinin açıklanması
ve genel bir değerlendirme yapılması ile etkinlik
sonlandırılmıştır.

Buna göre, okul müdürünün bu uygulaması
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

Buna göre, Hakan Öğretmen’in bu etkinliği
aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine
daha uygundur?

A) Olumsuz pekiştirme
B) I. Tip ceza
C) II. Tip ceza
D) Premack İlkesi
E) Genelleme

dışarı çıksa kendi başına dolaşmak isteyip annesiyle
yürürken ondan uzaklaşıp ilgisini çeken başka bir
yere yönelebilmektedir. Ayrıca Kağan’ın kendi seçtiği
kıyafetleri giymek için çok ısrarcı olması annesini
zaman zaman zorlamaktadır.

A) Örnek olay
B) Rol oynama
C) Benzetim
D) Probleme dayalı öğrenme
E) Köşelenme

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

86. 2,5 yaşındaki Kağan, annesiyle birlikte ne zaman

A

Erikson’un Psiko-Sosyal Gelişim Kuramı’na
göre, Kağan hangi dönemin (evrenin) özelliklerini göstermektedir?
A) Temel güvene karşı güvensizlik
B) Yakınlığa karşı uzaklık
C) Başarıya karşı aşağılık duygusu
D) Girişimciliğe karşı suçluluk
E) Özerkliğe karşı utanç ve kuşku

88. Yüzyıllar hatta binyıllar önce alimlerin, öğrencile-

rinin davranışlarını anlamakta güçlük çektikleri,
“öğrencilerin çığrından çıktıklarını” düşündükleri
anlatılıyor bazı kaynaklarda. 21.yüzyılda da durum
benzer, öğretmenler öğrencilerinin davranışlarından rahatsızlar ve “zamane gençliğinden”
şikayetçiler. Bu kısır döngüyü sona erdirecek tek
şey öğrencilere onların gözü ve kalbiyle bakmak.
Aslında tüm öğretmenler zamanında birer öğrenciydi ancak pek azı bunu hatırlar.
Paragrafta, öğretmenlerin sahip olması gereken hangi becerinin önemi vurgulanmaktadır?
A) Metabilişsel düşünme
B) Yansıtıcı düşünme
C) Yaratıcı düşünme
D) Güdüleme
E) Empati
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89. Tam Öğrenme Modeli’ne göre aşağıdaki öğret-

91. Bir kurum “uzman yardımcısı” olarak işe aldığı

men uygulamalarından hangisi “öğretim hizmetinin niteliği” değişkeni kapsamında değildir?

personeline üç yıl eğitim ve çalışma imkânı sağlamıştır. Bu sürecin sonunda uzman yardımcılarına
yeterlik sınavı uygulanmıştır. Sınav sonucunda
elde edilen ham puanlar standart z puanına
dönüştürülmüştür. z puanı 2 ve üzeri olan uzman
yardımcılarına “uzman” unvanı verilmiştir.

A) Öğrencilerin öğretim sürecine etkin katılımlarını sağlamak
B) Öğrencileri öğrenmeye yönlendiren işaretler
(ipuçları) kullanmak
C) Öğrencilerin akademik özgüvenlerini arttıracak
etkinlikler planlamak
D) Öğrencilere öğrenmelerinin doğruluğu veya
yanlışlığı hakkında mesajlar vermek
E) Öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun pekiştireçler kullanmak

eğitimi veren bir kurumda uzmanlar, bu alanlar arasında ön koşulluluk ve aşamalılık ilişkisi
olmadığını belirtmiştir. Bu sebeple her bir alana
yönelik farklı bir içerik oluşturulmuştur. Öğrenciler
bu alanlardaki eğitimleri istedikleri sıraya göre
alabilmektedir.

A)
B)
C)
D)
E)
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90. Resim, müzik, heykel ve tiyatro alanlarında sanat

Buna göre, bu kurumun yaptığı değerlendirmenin amacı ve ölçütü aşağıdakilerden
hangisidir?
Amaç

Ölçüt

İzleme
Tanıma ve yerleştirme
Düzey belirleme
Tanıma ve yerleştirme
Düzey belirleme

Mutlak
Mutlak
Mutlak
Bağıl
Bağıl

92. Bir öğretmen aynı sorulardan oluşan A, B, C ve

D kitapçıklarıyla bir sınav uygulaması gerçekleştirmiştir. Sınav sonucunda D kitapçığını alan öğrencilerin puanlarının diğerlerine göre daha düşük
olduğunu fark etmiş ve bu öğrencilerin puanlarına
4’er puan eklemiştir.
Buna göre, öğretmenin D kitapçığını alan
öğrencilerinin puanlarına ekleme yapması ölçme
sonuçlarına hangi tür hatanın karışmasına neden
olmuştur?

Buna göre, bu kurumdaki programın içeriğinin
düzenlenmesindeki yaklaşım aşağıdaki içerik
düzenleme yaklaşımlarından hangisine daha
uygundur?

A) Sabit
B) Tesadüfi
C) Sistematik
D) Evren
E) Örneklem

A) Çekirdek
B) Piramitsel
C) Doğrusal
D) Modüler
E) Disiplinler arası (Tematik)
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93. “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyunun/eserin

95. Aday gösterildiği branşların 11’inde ödül

yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

alarak “tüm zamanların en çok Oscar (Akademi)
Ödülü alan filmi” unvanına sahip filmlerden biri
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aleksandr Puşkin
B) Anton Çehov
C) Maksim Gorki
D) Nikolay Gogol
E) Mihail Lermontov

kurumun düzenlediği güfte yarışmasına davet
edilmesi üzerine yazmıştır?
A) Maarif Vekâleti (Eğitim Bakanlığı)
B) Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti (Genelkurmay Başkanlığı)
C) Müdafaa-i Millîye Vekâleti (Millî Savunma
Bakanlığı)
D) Dahiliye Vekâleti (İçişleri Bakanlığı)
E) Adliye Vekâleti (Adalet Bakanlığı)

A) Matrix
B) Cesur Yürek
C) Titanic
D) Star Wars
E) Esaretin Bedeli

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

94. Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl Marşı’nı hangi

A
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96. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü

(OECD) eğitim ve beceriler direktörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Andreas Schleicher
B) Angel Gurria
C) Ina V.S. Mullis
D) Matthias von Davier
E) Ursula von der Leyen

EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI

97. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Atlantik Ant-

99. Aşağıdakilerden hangisi Tuna Nehri’nin geçtiği

laşması Örgütü (NATO) üyesi ülkelerden biri
değildir?

şehirlerden biri değildir?
A) Budapeşte
B) Viyana
C) Roma
D) Belgrad
E) Bratislava

ki adını Ekim 2021’de yapılan düzenleme ile
kullanmaya başlamıştır?

A) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
D) Tarım ve Orman Bakanlığı
E) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) İsrail
B) Arnavutluk
C) Kuzey Makedonya
D) Polonya
E) Hırvatistan

98. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi yürürlükte-

A

100. Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Tosun Paşa film-

lerinin senaristliğini; Av Mevsimi, Yol Ayrımı
filmlerinin yönetmenliğini yapan ve Şener Şen
ile birçok çalışmada birlikte olan senarist/yönetmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinan Çetin
B) Yavuz Turgul
C) Nesli Çölgeçen
D) Mine Vargı
E) Atıf Yılmaz

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 (Nüfus
cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) 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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