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TÖS 

MÜDÜR YARDIMCILIĞI- MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI 

DENEME SINAVI-II 

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

"kapalı" sözcüğü "gizli" anlamında 

kullanılmıştır? 

A) Meclisler, iç tüzük hükümlerine 

uygun olarak kapalı oturumlar 

yapabilirler. 

B) Onlar kapalı ruhlu, ağırbaşlı, güç 

heyecana gelir insanlardır. 

C) Damalı bir etek, açık mavi kapalı bir 

yün kazak giymişti. 

D) Bu bahar gününde kapı, pencere 

kapalı oturulmaz. 

 

2.  “ Yalan söylüyorsa umutsuz günlerin 

gecelerinde ayışığı”   dizelerinde 

aşağıdakilerin hangisi ağır 

basmaktadır? 
A) Benzetme 

B) Kişileştirme  

C) Abartma 

D) Ad aktarması 

 

3.  Aşağıdakilerin hangisinde eylemin 

kim tarafından  yapıldığı belli değildir? 

A) Ona her şey ayrıntılarıyla anlatıldı. 

B) Kırmızı en sevdiğim renktir. 

C) Abdülrezzak ayna karşısına oturup 

tarandı. 

D) Hiçbir şeyden çekmedi hayatta nasırdan 

çektiği kadar.  

 

 

4. "Patron, işçisine kızıp işten attı."  

cümlesindeki anlatım bozukluğunun 

nedeni, aşağıdakilerin hangisidir? 

A) Yüklem eksikliği 

B) Yardımcı eylem eksikliği 

C) Teklik-çokluk yönünden özne-yüklem  

uyumsuzluğu 

D) Nesne eksikliği 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

gereksiz sözcük kullanılmıştır? 

A) Askerden geldikten sonra kaynanasının 

yanında çalışacak. 

B) Düğünde olup biteni  kısaca 

özetleyiverdim. 

C) Sevgisizlik ve ilgisizlik bu yaştaki 

çocukları problemli yapıyor. 

D) Şermin'in işi de evi de annesine yakın 

bir yerdeydi. 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 

çizili sözcük küçültme adı değildir? 

A) Bu derecik de olmasa susuzluktan 

kırılırız. 

B) Kızılcık reçeli de çok güzel olur. 

C)  Şu sırtta bir mağaracık olacaktı. 

D   Evin önündeki bu bahçecik öyle 

güzeldi ki... 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

yazım yanlışı yoktur? 

A) Ablam, Hukuk Fakültesi'nin 2'inci 

sınıfından ayrılmış. 

B) M. Rauf'un Eylül'ü ilk psikolojik 

romanımızdır. 

C) Az önce gelen Asım Bey'miydi? 

D) Yeni aldığınız buz dolabı bu mu? 

 

8.  
Köşe yazıları hızlı yazılır. Üstünde çok 

çalışmak için vakit yoktur. İnce eleyip sık 

dokumaya kalktın mı, yazıyı zamanında 

yetiştiremezsin. Köşe yazısı daha çok 

belleğe dayanılarak yazılır. Bu da rizikoyu 

artırır. Yanlış yazabilirsin, en azından 

cümlenin çatısını daha iyi kurabilecekken, 

bozabilirsin. Ertesi sabah yazıyı 

okuduğunda bir sözcük yerine oturmamış 

gözükecektir; ama değiştirecek olanağın 

kalmamıştır. iş işten çoktan geçmiştir. 

Noktalama eksiği bulabilirsin, canın sıkılır,  

keyfin kaçar. Bu parçada aşağıdaki 

anlatım yöntemlerinden hangisi ağır 

basmaktadır? 

A) Sorulara bağlama     B) Karşılaştırma 

C) Örnekleme                D) Açıklama 

 

 



 

2 
 

9.  
Sonbahar vurgununu yiyen ağaçlar içinde 

en görkemlisi çınardır. Yerin göğün 

sultanıdır onlar; sağlarına sollarına hep 

"Ortanca dağları ben yarattım." bakışları 

fırlatırlar. Bütün yeşil liflerini soyunsalar 

da insanlar onlar için "Yapraklarını döktü." 

diyemez. Hiç kuşku yok ki Alejan dora 

Casona, "Ağaçlar ayakta ölür." dediğinde 

onları düşünmüştür. Bu parçanın 

anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır 

basmaktadır? 

A) Kişileştirmeye yer verme 

B) Karşılaştırmaya başvurma 

C) Örneklendirmelerden yararlanma 

D) Tanımlamalara yer verme 

 

 

10. 

(I) Yahya Kemal Enstitüsü, Yahya 

Kemal'in bütün eserlerine  (külliyat) 

"Siyasi Hikayeler" cildini de ekledi.  

(II) "Siyasi Hikayeler" büyük şairin 

Osmanlı tarihiyle ilgili anekdotlarından 

kurulmuş öyküler, sohbetlerdir.  

(III) Bu hikayelerde imparatorluğu yöneten 

kişilerin serüvenlerini  okuyoruz. (IV) 

Şairin deneme ile öykü türü arasında kalan 

bu ilginç çalışması, bize bir 

imparatorluğun anatomisini vermekte. (V) 

Hayranlarınca sık sık övülen bu eser, şairin 

tarih anlayışını ortaya koyması bakımından 

ayrıca önem taşımaktadır. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 

hangilerinde yazar yorum yapmamıştır 

 

A) I. ve III.     B) II. ve IV. 

C) III. ve V.       D) II. ve V.   

 

 

11. Kaplumbağa Terbiyecisi adlı resim 

tablosu aşağıdaki ressamlarımızdan 

hangisine aittir? 

A) Şeker Ahmet Paşa 

B) İbrahim Çallı 

C) Bedri Baykam 

D) Osman Hamdi Bey  

 

 

12.   Avrupa Birliği Eğitim ve gençlik 

programlarından olan Comenius 

programının amacı aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

A) Yüksek Öğretim 

B) Eğitimin ilk aşaması olan kreş, 

ilköğretim ve orta öğretim 

alanlarındaki programları kapsar. 

C) Yaygın eğitim-yetişkin eğitimi ve 

hayat boyu eğitim programlarını 

kapsar. 

D) Açık-Uzaktan eğitim ve eğitim de 

bilgi ve iletişim teknolojilerini 

programlarını kapsar. 

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’u 

kuşatan ilk Türk devletidir? 

A) Avarlar 

B) Büyük Selçuklu Devleti 

C) Anadolu Selçuklu Devleti 

D) Osmanlı Devleti 

 

14. Abdallık geleneğinin son büyük 

temsilcisi olan Yaşar Kemal’in, 

"Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırdığı 

Türk halk ozanı kimdir? 
A) Aşık Veysel 

B) Mahzuni Şerif 

C) Neşet Ertaş 

D) Musa Eroğlu  

 

15. Aşağıdaki örgütlerden hangisi 

birleşmiş milletlere bağlı örgüt 

değildir? 

 

A) UNİCEF 

B) UNİFEM 

C) HABİTAT 

D) CENTO 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık 

ilkesinin amacını en doğru biçimde 

ifade eder? 

A)Ekonomik bağımsızlığı 

sağlamak 

B)Türk kültürünü canlandırmak 

C)Herkesi kanun önünde eşit 

yurttaşlar haline getirmek 

D)Bağımsızlığı Sağlamak 
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17.  Savaş sırasında “saldırısı tehlikesi 

olduğu” anlamında 3 dakika süren 

yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile 

verilen ikaz, aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Sarı ikaz B) Kırmızı ikaz 

C) Siyah ikaz D) Beyaz ikaz 

 

18. Siyasetname adlı eser 

aşağıdakilerden hangisine aittir 

A) Nizamülmülk 

B) Kaşgarlı Mahmut 

C) Yusuf Han Hacib 

D) Edip Ahmet  

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Orta 

Asya’da kurulan Türk 

devletlerinden biri değildir?  

A) Tolunoğulları        B) Gazneliler  

C) Uygurlar                D) Kutluk 

 

20.“Selam olsun, Anadolu’nun orta 

yerinden, Türkiye halkının bağrından 

dünyaya seslenmiş olan …’ya; 

Halkı seven, halkın sevgilisi olmuş 

…’ya; 

 Halkın ağzından konuşmuş ve halkı 

kendi ağzından konuşturmuş …’ya; 

Yüreğini, düşüncesini ezenlere karşı 

ezilenlerden yana koymuş  …’ya” 

Yukarıdaki dizeler, kime ait olabilir? 

A) Fuzuli    

B) Yunus Emre 

C) Baki     

D) Mevlâna 

 

21. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e 

göre, resmî yazıların başlık bölümü için 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) İlk satıra T.C. kısaltması yazılır. 

B) İdarelerin il ve ilçe teşkilatlarında 

kullanılan başlıklar 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanunu hükümlerine uygun olarak 

düzenlenir. 

C) Başlığın yazımında DERBİS’de yer 

alan başlık kayıtları esas alınır. 

D) Doğrudan merkezi teşkilata bağlı taşra 

birimlerinde başlıkta merkezi teşkilat ve 

taşra teşkilatı adlarına yer verilir. 

22. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e 

göre, resmi yazışmalarda kullanılacak 

kağıtların boyutları aşağıdaki 

seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 
A) A4(210×297) 

B) A4(220×290) 

C) A4(210×287) 

D) A4(230×297) 

 

23. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e 

göre, aşağıdakilerden hangisi belgenin 

gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir? 

A) Muhatap 

B) Konu 

C) Başlık 

D) İlgi 

 

24. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak 

Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e 

göre, süreli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur. 

A) Süreli resmi yazışmalarda “ACELE” 

veya “GÜNLÜDÜR” ibaresine yer verilir.  

B) “ACELE” ibaresi taşıyan belgeye 

belgede belirtilen süre içinde cevap verilir? 

C) “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi 

yazı alanının sol üst köşesinde kırmızı 

renkli olarak belirtilir. 

D) Birden fazla sayfalı belgelerde 

“ACELE” veya “GÜNLÜDÜR ibaresi her 

sayfada belirtilir. 

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi kamu 

yönetiminde halkla ilişkiler ile olarak 

verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Halkla ilişkiler süreklilik gösterir ve 

planlıdır. 

B) Halkla ilişkiler Kamuoyunu kendi 

amaçları doğrultusunda etkiler. 

C) Halkla ilişkiler belli bir düşünceyi, 

inancı ve davranış biçimini 

benimsettirir. 

D) Halkla ilişkiler bir malın veya 

hizmetin değişik özelliklerini ve 

faydalarını halka anlatır. 
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26. Aşağıdakilerden hangisi halk 

ilişkilerin kullandığı yazılı ve basılı 

araçlardan değildir? 

A) Filmler  

B) Sponsorluk 

C) Kitap Ve Broşür Yayınlama, 

D)  Radyo Ve Televizyon Programları 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin 

özelliklerinden değildir? 

A)Hayatta başarılı olmak için bilgili 

olmak, iletişim kurma yeteneğinden 

daha önemlidir. 

B) İletişim insanların birbiri ile jest, 

mimik, harf, sözcük ve rakam aracılığı 

ile anlaşmalarını sağlar. 

C) İletişim kültürel ve sosyal yapı 

içersinde kişi ve gruplarca oluşturulur. 

D) İletişim sürekli değişim içinde 

olduğundan dinamik bir süreç izler ve 

süreklilik arz eder. 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi sözlü 

iletişim arasında yer almaz?  

A) Yüz yüze görüşmeler  

B) Fotoğraf ve sergiler  

C) Halka hitaplar   

D) Telefonla yapılan görüşmeler    

 

 

29. Örgütsel verimlilik sadece personelin 

çalışmasıyla değil yönetimin 

geliştirilmesiyle de sağlanabilir. Bu 

nedenle yönetimi bir süreç olarak kabul 

eden bilim adamı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Frederick Winslow Taylor 

B) Henri Fayol 

C)  Max Weber 

D)  Emile Durkheim 

 

30. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Bilimsel Yönetim Frederic Taylor 

B) Yönetim İlkeleri Henry Fayol 

C) Bürokrasi Kuramı Max Weber 

D) Sistem Kuramı Elton Mayo 

 

 

31. Örgütler, çevreden belirli girdiler 

alan, bunları bir üretim sürecinden 

geçirerek çevreye çıktılar sunan ve 

kendi içerisinde birbiriyle ilişkili alt 

sistemler ve işlevlerden oluşan toplumsal 

sistem olarak tanılayan kuramın adı 

nedir? 

A) Bilimsel yönetim kuram 

B) Bürokratik kuram 

C)  Neoklasik yaklaşım  

D) Sistem kuramı 

 

 

 

32. 

• Her bireyin görüşünün 

değerlendirmeye alındığı  

• Ortak beklentilerin serbest bırakıldığı  

• Sürekli olarak ekip halinde 

öğrenmenin nasıl gerçekleştirilmesi 

gerektiğinin öğretildiği bir ortamı içeren  

• Kendi geleceğini oluşturmada etkili 

olmak isteyen  

• Ana unsurları, bilgi yaratmak, 

öğrenmek, çalışanları bu yönde 

güdülemek, ulaşılan sonuçları örgüt 

bilgisi haline getirmek ve bu bilgiyi 

sorun çözmede kullanabilmek  

Yukarıda özellikleri verilen örgüte ne ad 

verilmektedir? 

A)Öğrenen Örgüt 

B) Bürokratik Örgüt 

C) Hiyerarşik Örgüt 

D) Neoklasik Örgüt 

 

 

 

33. İşgörenlerin, iş akımında, yetke sıra 

dizininde, görevlerinde, doğa ve biçimsel 

kümelerde, rol takımlarından oluşan 

ilişkileri;bu ilişkilerin geliştirilmesi 

hangi bilim dalının konusudur? 

A) Ergonami 

B) Yönetimde İnsan İlişkileri 

C) Örgütsel davranış bilimi 

D) Örgütsel yönetim  
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34. Yönetimde İnsan İlişkilerinin 

hangisi, işgörenlere örgütçe sunulan 

hizmetlere ilişkindir; ödeme, özendirme, 

ısıtma, aydınlatma, sağlık, temizlik, 

yemek gibi hizmetler yapılırken hizmeti 

sunanlarla alanlar arasında oluşturur? 

A) Alışveriş ilişkileri 

B) İşakımı ilişkileri 

C) Hizmet ilişkileri 

D) Danışmalık ilişkileri 

 

35. Örgütün kusurlu olmasının ilk 

nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsan eliyle kurulması ve işletilmesi 

B) Yeterli araç gerecin olmaması 

C) Yetenekli işçilerin çalıştırılmaması 

D) Örgütün kuruluş yerinin yanlış olması  

 

36. Birbirine dayalı eylemlerden 

meydana gelen örgütte her üyenin 

gücüne göre kendi payına düşeni 

diğerlerine ilişkin olarak yapmaya ne ad 

verilmektedir? 

A) Değişme 

B) Çatışma 

C) Katılma 

D) Güdüleme 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi Okul 

Gelişim Yönetim Ekibinde yer almaz? 

A) Öğretmen 

B) Esnaf 

C) Veli 

D) Muhtar  

 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi Stratejik 

yönetim sistemi içinde kullanılan 

araçlardandır? 

A) PEST Analizi 

B) Gözlem 

C) Görüşme 

D) Derecelendirme Ölçeği   

 

39. Aşağıdakilerden hangi hedef 

yazılırken dikkate alınmaz? 

A) Ölçülebilirlik:  

B) Ulaşılabilirlik:  

C) Kabul edilebilirlik:  

D) İyi belirginlik  

40. Aşağıdakilerden hangisi Okul için 

oluşturulan bir stratejik planının  ayırt 

edici özelliği değildir? 

A) Kısa dönemli olması  

B Bütünleştirilmiş bir anlayışla okulun 

geleceğinin tasarlanması  

C) Okulun dışındaki dünyanın 

gelecekteki eğilimlerinin dikkate 

alınması  

D) Okulun var olan ve gelecekte 

olabilecek kaynaklarının dikkate 

alınması  

 

41. Aşağıdakilerden hangisi Eğitim 

etkinliğinde temel boyutlarından biri 

değildir? 

A) Amaç 

B) Kapsam 

C) Yöntem 

D) Sonuç  

 

42. Öğretmenlerin, öğrencilerin bedensel 

ve zihinsel sağlığına ya da güvenliğine 

zarar veren öğrenme koşullarından 

korunması için gerekli çabayı 

göstermeleri hangi etik davranıştır? 

A) Öğrencilere karşı etik davranışlar 

B) Mesleki etik davranışlar 

C)Aile ve topluma karşı etik 

davranışlar 

D)Profesyonellik  

 

43. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 

öğretmenin Eğitimcilerle İlişkilerde Etik 

İlkeler den değildir?  

A) Eğitimci; meslektaşları arasında ırk, dil, 

din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve aile 

statüsüne dayalı ayrımcılık yapmaz.  

B) Meslektaşlarına, öğrencilerle ilgili 

güven sarsıcı veya önyargılı yaklaşmalara 

neden olacak şekilde telkin ve 

yönlendirmede bulunmaz.  

C) Öğrencilerin huzurunda ve değişik 

ortamlarda meslektaşları aleyhine söz 

söylemez, olumsuz söz ve davranışlardan 

kaçınır.  

D) Meslektaşları ile öğrencilerin kaliteli bir 

eğitim-öğretim alması için işbirliği 

yapmaktan kaçınır. 
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44. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 

öğretmenin Okul Yönetimi Ve Toplum 

İle İlişkilerde Etik İlkeler değildir? 

A) Eğitimci; öğrencilerin kaliteli bir 

eğitim-öğretim hizmeti almasını 

sağlamak için okul yönetimi ile işbirliği 

yapmasına gerek yoktur. 

B) Bu süreçte karşılaştığı sorunları yetkili 

birime bildirir.  

C) Kurum kaynaklarını etkili, verimli ve 

tutumlu kullanır.  

D) Topluma karşı pozitif ve aktif rol 

sergiler, sorumluluklarını yerine getirerek 

örnek olur. 

 

45. Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

(Kurul) aşağıdakilerin hangisi 

bünyesinde kurulmuştur? 

A) Cumhurbaşkanı   B) TBMM 

C) Başbakan             D) Bakanlar Kurulu  

 

46. Devlet, genel nitelikteki kamu 

hizmetlerine ilişkin politika, karar ve 

yürütme fonksiyonlarının merkezi 

hükümetin emir ve komutası altındaki 

organlar tarafından yerine getirilmene 

ne ad verilmektedir? 

A) Merkezden Yönetim 

B) Bölgesel Yönetim 

C) Yerinden Yönetim 

D) Başkanlık Yönetimi  

 

47. Aşağıdakilerden hangisi hizmet 

yerinden yönetim kuruluşu değildir? 

A) Devlet Planlama Teşkilatı 

B) TRT 

C) Sosyal Sigortalar Kurumu 

D) Kamu İktisadi Teşebbüsleri  

 

48. Ülkemizde yeni büyükelçi güven 

mektubunu sunduktan sonra 

aşağıdakilerden hangisini yerine getirir. 

A) Cumhurbaşkanı ziyaret eder 

B) Ülkesine döner 

C) TBMM Başkanını ziyaret eder  

D) Anıtkabir’e çelenk koyar ve özel 

defteri imzalar. 

 

 

49.Aşağıdakilerden hangisi Nezaket ve 

görgü kurallarını destekleyen 

unsurlardandır? 

A) Hoşgörü 

B) Saygı 

C) Empati  

D) Cana Yakınlık  

 

 

50. Selamlaşma Kuralları ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir salona girilince ilk önce ev sahibi 

bay selamlanır; 

B) Bir toplantıdan ayrılan erkek, bütün 

kadınların önünde saygı ile eğilir, fakat 

kadınlar çok kalabalıksa sadece ev 

sahibini selamlayıp saygı gösterir. 

C) Sokakta rastladığımız bütün 

komşularımızı selamlarız.  

D) Tanınmış kişilerle karşılaştığımız 

zaman hemen selamlarız, onun bizi 

tanımış olması gerekmez.  

 

 

51. Kişinin hakları ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)Yurt dışına çıkışın sınırlandırılması 

ancak bir soruşturma ve kovuşturma 

nedeniyle mahkeme kararıyla mümkündür. 

B)Herkes önceden izin alarak, silahsız ve 

saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü 

düzenleme hakkına sahiptir. 

C) Herkes, önceden izin almaksızın dernek 

kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten 

çıkma hürriyetine sahiptir 

D)Süreli ve süresiz yayın önceden izin 

alma ve mali teminat yatırma şartına 

bağlanamaz. 

 

 

52. 1982 Anayasası’na göre 

aşağıdakilerden hangisi sosyal ve 

ekonomik haklardan biridir?  

A) Özel hayatın gizliliği hakkı 

B) Din ve vicdan hürriyeti 

C) Haberleşme hakkı 

D) Sendika Hakkı 
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53. 1982 Anayasası'na göre, 

aşağıdakilerden hangisi hem Türk 

vatandaşlarına hem de karşılıklılık esası 

gözetilmek şartıyla Türkiye'de ikamet 

eden yabancılara tanınmış bir haktır?  

A) Seçme hakkı  

B) Milletvekili seçilme hakkı  

C) Yerel yönetimlere seçilme hakkı  

D) Dilekçe hakkı 

 

54. TBMM üyeliğiyle bağdaşmayan İşler 

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 
A)Milletvekilleri kamu yararına çalışan 

vakıflarda herhangi bir yürütme görevi 

yapamazlar. 

B)Milletvekilleri kamu yararına çalışan 

derneklerde herhangi bir yürütme görevi 

yapamazlar 

C)Milletvekilleri Sendikaların  yönetim ve 

denetim kurullarında görev alamazlar  

D)Milletvekilleri fikri yapıtlarından telif 

ücreti alamazlar. 

 

55. TBMM’nin toplantı ve karar yeter 

sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A)TBMM, yapacağı seçimler dahil bütün 

işlerinde üye tamsayısının en az 1/3 ile 

toplanır 

B)Nitelikli çoğunluk aranmadığı takdirde 

TBMM bütün kararlarını toplantıya 

katılanların salt çoğunluğuyla alır. 

C)Karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye 

tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından 

az olamaz. 

D)Toplantıya katılanların salt çoğunluğu 

her zaman iki yüz birdir. 

 

56. 1982 Anayasası'na göre 

aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin 

yetkisi dahilinde değildir? 

A) Sıkıyönetim süresini uzatmak 

B) Genel ve özel af çıkarmak 

C) Genelkurmay Başkanı'nı atamak 

D) Yeni bir bakanlığın kurulmasına karar 

vermek 

 

 

57. Aşağıdakilerden hangisi 

Cumhurbaşkanın yargı ile ilgili görev ve 

yetkilerinden değildir? 

A)Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek 

B)Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini 

ve başkanını atamak 

C)Askeri Yargıtay üyelerini seçmek 

D)Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

üyelerini seçmek 

 

58. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü 

hâl kanun hükmünde kararnamelerinin 

özelliklerden biri değildir? 

A) Yetkili Bakanlar Kurulu 

Cumhurbaşkanının başkanlığında 

toplanmalıdır. 

B) Yetki kanununa dayanma zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 

C) Anayasa Mahkemesinde iptal davasına 

konu edilemezler. 

D) Resmî Gazete’de yayımlanma 

zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

59. Aşağıdakilerden hangisinin 

doğrudan doğruya Anayasa 

Mahkemesine iptal davası açabilme 

hakkı yoktur? 

A) Cumhurbaşkanı 

B) İktidar partisi meclis grubu 

C) Bakanlar kurulu 

D) Ana muhalefet partisi meclis grubu 

 

 

60 Anayasa’nın değiştirilme yöntemiyle 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Anayasa değişikliğini, TBMM üye tam 

sayısının en az dörtte biri teklif edebilir. 

B) Anayasa’nın değiştirilmesine yönelik 

teklifler Genel Kurulda 3 defa görüşülür. 

C) TBMM üye tam sayısının en az üçte 

ikisi tarafından kabul edilen Anayasa 

değişikliklerinin halk oyuna sunulması 

Cumhurbaşkanının takdirine bağlıdır. 

D) Değişiklik teklifinin kabulü için TBMM 

üye tam sayısının en az üçte ikisinin oyu 

gereklidir. 
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61. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanun’a göre Mecburi öğrenim çağını 

bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar 

ilköğretim okulunu bitiremiyen 

çocukların ilköğrenimlerini 

tamamlamak üzere en çok kaç yıl okula 

devam etmelerine izin verilir 

A) En Çok Bir  

B) En Çok İki  

C) En Çok Üç  

D) En Çok Dört  
 

62. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanun’a göre Birleştirilmiş sınıflar da 

dahil olmak üzere bir öğretmene düşen 

öğrenci sayısı en fazla kaç olamaz? 

A) 24 dan fazla olamaz. 

B) 30 dan fazla olamaz. 

C) 35 dan fazla olamaz. 

D) 40 dan fazla olamaz. 
 

63. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanun’a göre Şehir, kasaba ve köy 

okulları arsalarıyla köy okullarına gelir 

sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri 

için lüzumlu toprakların belirlenmesi ve 

alınması için kurula komisyonda 

aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

A) Tarım dairesinden görevlendirilecek 

bir eleman 

B) Tapu dairesinden görevlendirilecek bir 

eleman 

C) Maliye dairesinden görevlendirilecek 

bir eleman 

D) Öğretmen   

 

64. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanun’a göre Okula gelir sağlamak 

maksadiyle seçilen topraklar, kaç 

dekardan fazla olamaz? 

A) 10   B) 50  

C) 100  D) 200 

 

65. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanun’a göre Devlet memurları 

aşağıdakilerin hangisine mal bildirimi 

beyanı vermezler? 

A) Kendilerine  

B) Anne-babalarına 

C) Eşlerine  

D) Velayetleri altındaki çocuklarına  

66. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi 

memurların sınıflarından değildir?  

A)  Hakim Ve Savcılar Hizmetleri Sınıfı  

B) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 

C)  Emniyet Hizmetleri Sınıfı 

D)  Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: 

 

 

67. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanun’a göre Engelli personel 

çalıştırma yükümlülüğü ile aşağıdaki 

ifadelerden hangi doğrudur? 

A)Kurum ve kuruluşlar bu Kanun’a göre 

çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 

oranında engelli çalıştırmak zorundadır. 

B) Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet 

memuru olarak atanacaklar için açılan 

sınavlarla birlikte yapılır. 

C)Engelli personel çalıştırma 

yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip 

ve denetimi ile engellilerin Devlet 

memurluğuna yerleştirilmesinden 

Özürlüler İdaresi Başkanlığı sorumludur. 

D) Engelli açığı bulunan kamu kurum ve 

kuruluşları bir sonraki yıl için alım 

yapacakları engellilere ilişkin taleplerini 

her yılın Eylül ayının sonuna kadar Devlet 

Personel Başkanlığına bildirmek 

zorundadır.  

 

 

68. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanun’a göre aday memur yetiştirme 

biçimlerinden değildir?  

A) Temel Eğitim 

B) Hazırlayıcı Eğitim 

C) Staj 

D) Tez Hazırlama  

 

 

69. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisine 

ikinci görev verilmez? 

A) Diş hekimi   

B)  Veteriner   

C)  Öğretmen   

D)  Kaymakam 
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70. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanun’a göre mazeret izni ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Memura, eşinin doğum yapması 

hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni 

verilir 

B) Kendisinin veya çocuğunun 

evlenmesi hâllerinde isteği üzerine yedi 

gün izin verilir. 

C) Eşinin, çocuğunun, kendisinin veya 

eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü 

hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin 

verilir.  

D) Bir yıl içinde toptan veya bölümler 

hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara 

on beş gün izin verilebilir 

 

 

 

 

 

71. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanun’a göre Başarı, üstün başarı 

değerlendirmesi ve ödül ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Merkezde bağlı veya ilgili genel 

müdür, illerde valiler, ilçelerde 

kaymakamlar tarafından başarı belgesi 

verilebilir.  

B) Dört  defa başarı belgesi alanlara 

üstün başarı belgesi verilir. 

C) Bir malî yıl içinde 

ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun 

yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun 

binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet 

Genel Müdürlüğü kadroları için binde 

yirmisinden fazla olamaz. 

D) Üstün başarı belgesi verilenlere, 

merkezde bağlı veya ilgili bakan ve 

illerde valiler tarafından uygun 

görülmesi hâlinde en yüksek Devlet 

memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 

300’üne kadar ödül verilebilir. 

 

 

 

 

 

 

72.    

1) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve  

geç gelmek, erken ayrılmak, görev 

mahallini terk etmek. 

2) Usulsüz müracaat veya şikayette 

bulunmak. 

3) Belirlenen kılık ve kıyafet 

hükümlerine aykırı davranmak. 

4) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve 

benzeri eşyayı kaybetmek, 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a 

göre Uyarma cezası aşağıdakilerden 

hangisinde bir arada verilmiştir.   

A) 1-2-3 

B)  2-3-4 

C) 1-2-4 

D) 1-3-4 

 

73. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi 

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden 

Genellik ve eşitlik ilkesidir?  

A) Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve 

din ayırımı gözetilmeksizin herkese 

açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, 

zümreye veya sınıfa imtiyaz 

tanınamaz. 

B) Milli eğitim hizmeti, Türk 

vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri 

ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre 

düzenlenir. 

C) İlköğretim görmek her Türk 

vatandaşının hakkıdır. 

D) Fertlerin genel ve mesleki 

eğitimlerinin hayat boyunca devam 

etmesi esastır. 

 

 

 

74. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanun’a göre yöneltme hangi öğretim 

döneminde başlar? 

A) Okul öncesi eğitimi: 

B) İlköğretim: 

C) Orta öğretim: 

D) Yüksek öğretim  
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75. 

1. Bütün öğrencilere ortaöğretim 

seviyesinde asgari ortak bir genel kültür 

vermek suretiyle onlara kişi ve toplum 

sorunlarını tanımak, çözüm yolları 

aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve 

kültürel kalkınmasına katkıda 

bulunmak bilincini ve gücünü 

kazandırmak, 

2. Öğrencileri, çeşitli program ve 

okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri 

ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek 

öğretime veya hem mesleğe hem de 

yüksek öğretime veya hayata ve iş 

alanlarına hazırlamaktır. 

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanun’a göre aşağıdaki hangi eğitim 

kurumudur?  

A) Okul öncesi eğitimi: 

B) İlköğretim: 

C) Orta öğretim: 

D) Yüksek öğretim  

 

76. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanun’a göre yaygın eğitimle ilgili 

verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Okuma - yazma öğretmek, eksik 

eğitimlerini tamamlamaları için sürekli 

eğitim imkanları hazırlamak, 

B) Çağımızın bilimsel, teknolojik, 

iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine 

uymalarını sağlayıcı eğitim imkanları 

hazırlamak, 

C) Çeşitli mesleklerde çalışmakta 

olanların hizmet içinde ve 

mesleklerinde gelişmeleri için gerekli 

bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

D) Yurdumuzu ilgilendirenler başta 

olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve 

kültürel sorunları çözmek için bilimleri 

genişletip derinleştirecek inceleme ve 

araştırmalarda bulunmak; 
 

77. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına Dair Kanuna göre 

aşağıdakilerden hangisi Dilekçede 

bulunması zorunlu şartlardan değildir? 

A) Adı-Soyadı 

B)  İmzası  

C)  İkametgâh Adresi  

D) Tarih  

78. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına Dair Kanuna göre 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 

gönderilen dilekçelerin, Dilekçe 

Komisyonunda incelenmesi ve karara 

bağlanması ve kaç gün içinde 

sonuçlandırılır? 

A) Onbeş gün 

B) Otuz gün 

C) Kırkbeş gün 

D) Altmış gün  

 

79. 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına Dair Kanuna göre İlgili 

kamu kurum veya kuruluşları Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Dilekçe 

Komisyonunca gönderilen dilekçeleri 

kaç gün içinde cevaplar? 

A) Onbeş gün 

B) Otuz gün 

C) Kırkbeş gün 

D) Altmış gün  
 

80. 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer 

Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun’a göre soruşturma 

izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde 

yanlış verilmiştir?  

A) Bakanlar Kurulu kararı ile veya 

Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı 

kuruluşların merkez teşkilâtında görevli 

olup, ortak kararla atanan memurlar ve 

diğer kamu görevlileri hakkında ilgili 

bakan veya Başbakan, 

B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

görevli memurlar ve diğer kamu 

görevlileri hakkında Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri 

ve yardımcıları hakkında Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı, 

C) Cumhurbaşkanlığında görevli 

memurlar ve diğer kamu görevlileri 

hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreteri hakkında Cumhurbaşkanı, 

D) Büyükşehir belediye başkanları, il ve 

ilçe belediye başkanları; büyükşehir , il 

ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il 

genel meclisi üyeleri hakkında 

Başbakan 
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81. 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer 

Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun’a göre Yetkili merci, 

soruşturma izni konusundaki kararını 

zorunlu hallerde kaç günü geçmemek 

üzere bir defa uzatabilir? 

A) Onbeş gün 

B) Otuz gün 

C) Kırkbeş gün 

D) Altmış gün 

 

82. 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer 

Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun’a göre Hazırlık 

soruşturması sırasında hâkim kararı 

alınmasını gerektiren hususlarda; 

aşağıdakilerden hangisi için sulh ceza 

hâkimine başvurulur? 

A) Kaymakam 

B) Müdür 

C) Genel müdür 

D) Memur  

 

83.4688 Sayılı Kamu Görevlileri 

Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a 

göre Genel kurullar tarafından zorunlu 

organlara seçilen üyelerin ad ve 

soyadları, meslek ve görevleri, adresleri 

ile tüzük değişiklikleri ve açılan, 

kapatılan veya birleştirilen şubeler; 

sendika şubesinin, sendikanın veya 

konfederasyonun bulunduğu illerin 

valiliklerine kaç gün içinde bildirilir?  

A) Otuz Gün  

B) Kırkbeş Gün 

C) Altmış Gün 

D) Doksan Gün 

 

84. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri 

Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a 

göre Kamu Personeli Danışma Kurulu 

yıllın hangi aylarında toplanır? 

A) Ocak Eylül 

B) Şubat-Ekim 

C) Mart-Kasım 

D) Nisan Aralık  

 

 

 

85. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri 

Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a 

göre Sendikaların üye sayılarının tespiti 

ne zaman yapılır?  

A) 15 Nisan 

B) 15 Mayıs 

C) 15 Haziran 

D) 15 Temmuz 

 

86. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanun’a göre Bilgi veya belgeye  erişim 

sürelerin ilişkin aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır?  

A) Kurum ve kuruluşlar, başvuru 

üzerine istenen bilgi veya belgeye 

erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. 

B)  Ancak istenen bilgi veya belgenin, 

başvurulan kurum ve kuruluş içindeki 

başka bir birimden sağlanması; başvuru 

ile ilgili olarak bir başka kurum ve 

kuruluşun görüşünün alınmasının 

gerekmesi veya başvuru içeriğinin 

birden fazla kurum ve kuruluşu 

ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya 

belgeye erişim otuz iş günü içinde 

sağlanır. 

C)  Bu durumda, sürenin uzatılması ve 

bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı 

olarak ve onbeş iş günlük sürenin 

bitiminden önce bildirilir. 

D) Bilgi veya belgelere erişim için 

gereken maliyet tutarının idare 

tarafından başvuru sahibine 

bildirilmesiyle onbeş iş günlük süre 

devam eder. 

87. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanun’a göre İtiraz usulüne  ilişkin 

aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Reddedilen başvuru sahibi, yargı 

yoluna başvurmadan önce kararın 

tebliğinden itibaren onbeş gün içinde 

Kurula itiraz edebilir. 

B)  Kurul, bu konudaki kararını otuz iş 

günü içinde verir.  

C) Kurum ve kuruluşlar, Kurulun 

istediği her türlü bilgi veya belgeyi 

onbeş iş günü içinde vermekle 

yükümlüdürler. 

D) Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî 

yargıya başvurma süresini durdurmaz. 
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88. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanun’a göre Kurum ve kuruluşlar, 

hazırladıkları raporu  Bilgi Edinme 

Değerlendirme Kuruluna her yılın hangi 

ayında gönderir? 

A) Şubat 

B) Mart 

C) Nisan 

D) Haziran  

 

 

 

89. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve 

Kontrol Kanun’a göre Kamu idareleri; 

kalkınma planları, programlar, ilgili 

mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 

vizyonlarını oluşturmak,  stratejik 

amaçlar ve ölçülebilir hedefler 

saptamak, performanslarını önceden 

belirlenmiş olan göstergeler 

doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin 

izleme ve değerlendirmesini yapmak 

amacıyla katılımcı yöntemlerle 

hazırlanan plana ne ad verilmektedir? 

A) Stratejik Plan 

B) Performans Planı 

C) Kalkınma Planı 

D) Bütçe Planı 

 

 

 

90. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve 

Kontrol Kanun’a göre merkezî yönetim 

bütçe kanunu tasarısının 

hazırlanmasında aşağıdakilerden 

hangisi sorumludur?  

A) Maliye Bakanlığı 

B) TBMM 

C) Bakanlar Kurulu 

D)Başbakan  

 

 

91. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve 

Kontrol Kanun’a göre Merkezî yönetim 

bütçesi yılın hangi ayında hazırlanır? 

A) Şubat 

B) Mart 

C) Nisan  

D) Mayıs  

92. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve 

Kontrol Kanun’a göre Sayıştay, denetim 

raporları ve bunlara verilen cevapları 

dikkate alarak düzenleyeceği dış 

denetim genel değerlendirme raporunu 

aşağıdakilerden hangisine sunar? 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

B) Bakanlar Kurulu 

C) Başbakan 

D) Cumhurbaşkanı 

 

 

 

93. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’a göre İl 

ve ilçe kurulması, kaldırılması, 

merkezlerinin belirtilmesi, adlarının 

değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il'e 

bağlanması ne ile olmaktadır?  

A) Kanun 

B) İçişleri Bakanlığı 

C) Bakanlar Kurulu 

D) Cumhurbaşkanı  

 

 

 

94. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’a göre İl 

genel idaresinin başkanı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Vali 
B) Belediye Başkanı 
C) Cumhuriyet Savcısı 
D) İl İdare Şube Başkanı 

 

 

 

 

95. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun’a göre 

vali tayini aşağıdakilerden hangisinde 

doğru verilmiştir 

A) Valiler, İçişleri Bakanlığının tasdiki 

ile tayin 

B) Valiler, İçişleri Bakanlığının inhası, 

Bakanlar Kurulunun tasdiki ile tayın 

olur. 

C) Valiler, İçişleri Bakanlığının inhası, 

Bakanlar Kurulunun kararı ve 

Başkanının tasdiki ile tayin 

D) Valiler, İçişleri Bakanlığının inhası, 

Bakanlar Kurulunun kararı ve 

Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin 
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96. 5542 İl İdaresi Kanun’a göre il idare 

şubelerinin, kaymakamların ve ilçe 

idare şubeleriyle bucak müdürlerinin, 

bucak meclis ve komisyonlarının, köy 

muhtarlarının ve köy ihtiyar 

kurullarının yürütülmesi gerekli 

kararları aleyhine menfaati haleldar 

olanlar tarafından bu kararların esas, 

maksat, yetki ve şekil itibariyle kanun ve 

tüzüğe muhalefetlerinden dolayı açılan 

iptal davalarına birinci derecede 

aşağıdakilerden hangisi bakar? 

A) İl İdare Kurulları 

B) İlçe İdare Kurulları 

C) İdari Mahkemeler 

D) Danıştay 

 

97. 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının 

Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’ye göre 

aşağıdakilerden hangisi Müsteşarın 

görevidir? 

A) Bakanlığı, Anayasaya, kanunlara, 

hükümet programına ve Bakanlar 

Kurulunca belirlenen politika ve 

stratejilere uygun olarak yönetmek.  

B) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini 

denetlemek, yönetim sistemlerini gözden 

geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim 

süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve 

yönetimin geliştirilmesini sağlamak.  

C) Faaliyet alanına giren konularda diğer 

bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları 

arasında işbirliği ve koordinasyonu 

sağlamak. 

D) Bakanlık birimlerine gereken emirleri 

verir, bunların uygulanmasını gözetir ve 

sağlar. Müsteşar, bu hizmetlerin 

yürütülmesinden Bakana karşı 

sorumludur.  

 

98. 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının 

Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’ye göre kaç tane 

Müsteşar Yardımcısı 

görevlendirilebilir? 

A) Beş 

B) Yedi 

C) Dokuz 

D) Onbir  

99. 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının 

Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’ye göre 

aşağıdakilerden hangisi İnsan 

Kaynakları Genel Müdürlüğünün 

görevlerinden değildir? 

A) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini 

düzenlemek ve yürütmek. 

B) Bakanlık personelinin atama, nakil, 

terfi, emeklilik ve benzeri özlük 

işlemlerini yürütmek.  

C) Bakanlığın öğretmenler dışındaki 

personeli için eğitim planını hazırlamak, 

uygulamak ve değerlendirmek.  

D) Eğitim faaliyetleri ile ilgili 

dokümantasyon, yayım ve arşiv 

hizmetlerini yürütmek.  

 

100. 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının 

Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’ye göre yurt dışı 

görevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Yurt dışı sürekli görev süresi üç 

yıldır.  

B) Bu süre hizmetin gerektirdiği 

hâllerde Bakanın onayıyla bir katına 

kadar uzatılabilir.  

C) Daha önce yurt dışı sürekli göreve 

atananlar, yurt içi göreve dönmelerinin 

üzerinden en az iki yıl geçmeden 

yeniden atanamazlar. 

D) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli 

görevle atanacaklarda aranacak yabancı 

dil seviyesi, personelin atanması, 

eğitimi, yeniden atanması, görevden 

alınması ile diğer hususlar Bakanlıkça 

belirlenir 
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