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Bu kitapçıkta 80 (seksen) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baĢlayabilirsiniz.
Sınav süresi 120 (yüzyirmi) dakikadır.
ĠĢaretlemelerinizi yumuĢak uçlu kurĢun kalem ile, iĢaretleme yapacağınız alanı taĢırmadan yapınız.
DeğiĢtirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz.
Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruĢturmayınız ve cevap
kâğıdının üzerine gereksiz iĢaret koymayınız.
Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği iĢaretlenecektir. Birden fazla iĢaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlıĢ sayılacaktır.
Testte yanlıĢ cevaplar, doğru cevaplardan düĢülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iĢaretlemek yararınıza olabilir.
Soru kitapçığındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi’nin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peĢinen kabullenmiĢ sayılır.

A
1.

1982 Anayasası’nın “temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması”yla ilgili düzenlemeleri arasında aĢağıdakilerden hangisi yer almaz?

4.

A) Temel hak ve hürriyetler yalnızca kanunla sınırlanabilir.
B) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın sınırlanabilir.
C) Temel hak ve hürriyetler ancak olağanüstü hâl ilan edilirse sınırlanabilir.
D) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması,
demokratik toplum düzenin gereklerine
aykırı olamaz.

2.

Bu paragrafta ifade edilenler aĢağıdakilerden hangisinin karĢılığıdır?
A) Temsil yetkisi
B) Yasama sorumsuzluğu
C) Yasama dokunulmazlığı
D) Meclis soruĢturması

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, aĢağıda verilen siyasi haklardan
hangisi, “karĢılıklılık esası” gözetilmek
kaydıyla Türkiye’de ikâmet eden yabancıların da yararlanabileceği bir haktır?

5.

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, aĢağıdakilerden hangisi Türkiye
Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasında yer almaz?
A) Milletlerarası antlaĢmaları onaylamak
B) Bütçe kanun teklifini görüĢmek
C) Para basılmasına karar vermek
D) Milletlerarası antlaĢmaların onaylanmasını uygun bulmak

A) Seçme hakkı
B) Dilekçe hakkı
C) Seçilme hakkı
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı

3.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri;
Meclis çalıĢmalarındaki oy ve sözlerinden,
Mecliste ileri sürdükleri düĢüncelerden, o
oturumdaki BaĢkanlık Divanının teklifi
üzerine Meclisçe baĢka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dıĢında tekrarlamak
ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.”

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun asgari toplantı yeter sayısı aĢağıdakilerden hangisidir?

6.

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel ve özel af ilanına aĢağıdaki çoğunluklardan hangisi ile karar verir?
A) Üye tamsayısının beĢte biri
B) Üye tamsayısının üçte biri
C) Üye tamsayısının beĢte üçü
D) Üye tamsayısının salt çoğunluk

A) 4
B) 8
C) 10
D) 11
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7.

AĢağıdakilerden hangisi CumhurbaĢkanlığı Ġdari ĠĢler BaĢkanlığı birimlerindendir?

11. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda dayanağı
olan istihdam türlerinden biridir?

A) ĠletiĢim BaĢkanlığı
B) Devlet ArĢivleri BaĢkanlığı
C) Güvenlik ve DıĢ Politikalar Kurulu
D) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü

8.

A) Daimi personel
B) Kamu personeli
C) Devlet personeli
D) SözleĢmeli personel

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda
yer alan düzenlemeler gereği; devlet memuru, amirinden aldığı emirde ilgili mevzuata aykırılık görürse, emri yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.

Kamu iktisadi teĢebbüsleri aĢağıdakilerden hangisi ile kurulur?
A) Kanun
B) Yönetmelik
C) CumhurbaĢkanı kararı
D) CumhurbaĢkanlığı kararnamesi

9.

Amir emrinde ısrar eder ve emrini yazı
ile yenilerse devlet memuru aĢağıdaki
durumlardan hangisini yapmakla yükümlüdür?

5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nun
düzenlemelerine göre, aĢağıdakilerden
hangisi il özel idaresinin organlarından
biri değildir?

A) Emri yerine getirmeye mecburdur.
B) Emri hiçbir surette yerine getiremez.
C) Emri bir üst amirine bildirmekle yükümlüdür.
D) Emir hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmakla yükümlüdür.

A) Vali
B) Ġl Encümeni
C) Ġl Ġdare Kurulu
D) Ġl Genel Meclisi

13. 657 sayılı Devlet Memurları
göre, kamu kurum ve
çalıĢtırdıkları personele ait
yüzde kaçı oranında engelli
zorundadır?

10. 442 sayılı Köy Kanunu’na göre, nüfusu
iki binden aĢağı olan yurtlara verilen ad
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Köy
B) ġehir
C) Kasaba
D) Mahalle

A)
B)
C)
D)

Kanunu’na
kuruluĢları
kadroların
çalıĢtırmak

%2
%3
%5
%10
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14. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu SözleĢme Kanunu’nun düzenlemelerine göre, aĢağıdakilerden
hangisi sendika üyesi olabilir?

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, görevinden uzaklaĢtırılan devlet
memurları hakkında görevden uzaklaĢtırmayı izleyen kaç iĢ günü içinde
soruĢturmaya baĢlanması Ģarttır?

A) Genel müdürler
B) Din hizmetleri sınıfı
C) Emniyet hizmetleri sınıfı
D) Ceza infaz kurumlarında çalıĢan kamu
görevlileri

A) 10
B) 3
C) 7
D) 15

15. 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un düzenlemelerine göre;
kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluĢta memur veya kadrolu
iĢçi olarak çalıĢmakta iken bu görevinden
ayrılarak Belediye BaĢkanı seçilmiĢ olup
da yeniden aday olamayan veya seçilemeyenler, hizmet süreleri itibarıyla veya
yaĢ haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanamamıĢ olmaları kaydıyla, seçimlerin
kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden … içinde daha
önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa baĢvurmaları hâlinde eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun
özelliği ve niteliğine uygun eĢdeğer bir
göreve atanabilirler.

17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, en düĢük derece içinde kaç kademe
vardır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 9
18. Misâk-ı Millî (Ulusal Ant) ile Türk Vatanının bölünmez bütünlüğü vurgulanmıĢ,
KurtuluĢ SavaĢı’nın amaçları duyurulmuĢ
ve millî sınırlarımız çizilmiĢtir.
Misâk-ı Millî hangi kurum tarafından
kabul edilmiĢ ve hangi tarihte duyurulmuĢtur?
A) Meclis-i Mebusan – 28 Ocak 1920
B) Meclis-i Mebusan – 19 Mayıs 1919
C) TBMM – 23 Nisan 1920
D) TBMM – 29 Ekim 1923

Yukarıdaki metinde boĢ bırakılan yere
aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 1 ay
B) 5 ay
C) 2 ay
D) 7 ay

19. Millî irade kavramı ilk olarak aĢağıdakilerden hangisinde ortaya konulmuĢtur?
A) TeĢkilat-ı Esasiye
B) Amasya Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
3

A

A
C) Asya ile Avrupa arasında bir enerji koridoru görevi görmesi
D) Doğu Avrupa üzerinde siyasi ve iktisadi
nüfuza sahip olması

20. Mudanya AteĢkes AntlaĢması, Türkiye
ile hangi devletler arasında imzalanmıĢtır?
A) Ġngiltere – Ġtalya – Fransa
B) Yunanistan – Ġtalya – Fransa
C) Yunanistan – Ġngiltere – Fransa
D) Almanya – Ġngiltere – Fransa

24. Demokrasiyi temel alan ve bütün vatandaĢların kanun önünde eĢitliğini hedefleyen Atatürkçülük ilkesi aĢağıdakilerden hangisidir?

21.
I. BaĢkumandanlık Meydan Muharebesi
II. Ġnönü SavaĢları
III. Sakarya Meydan Muharebesi

A) Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık
D) Devletçilik

KurtuluĢu ve yeni Türk devletinin kuruluĢunu hazırlayan bu savaĢların tarihsel
sırası aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru olarak verilmiĢtir?

25. Millî güvenlik kavramı ile ilgili aĢağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıĢtır?

A) I – II – III
B) I – III – II
C) II – III – I
D) III – II – I

A) Devletin her türlü iç ve dıĢ tehditlere
karĢı korunmasını ifade eder.
B) Soğuk SavaĢ boyunca çok boyutlu olarak ele alınmıĢtır.
C) Güvenliğin en üst yapısı konumundadır.
D) 1940’lara kadar “millî savunma” Ģeklinde düĢünülmüĢtür.

22. Millî Güvenlik Kurulu gündeminin belirlenmesinde aĢağıdakilerden hangisinin görüĢleri dikkate alınır?

26. ĠĢlevsel olarak düĢünüldüğünde “güvenlik” kavramı aĢağıdakilerden hangisini
ifade etmektedir?

A) CumhurbaĢkanı Yardımcısı
B) Millî Savunma Bakanı
C) ĠçiĢleri Bakanı
D) DıĢiĢleri Bakanı

A) Varlığın korunması ve sürdürülmesi
iradesini
B) Bireyin varlığına ve sahip olduklarına
iliĢkin endiĢe bütününü
C) Toplum yaĢamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesini
D) KiĢilerin korkusuz yaĢayabilmesi durumunu

23. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye’nin
jeostratejik önemini pekiĢtiren özelliklerden biri değildir?
A) Avrupa Birliği’ne tam üyeliği hedeflemesi
B) Orta Asya ülkeleriyle tarihsel ve kültürel bağlara sahip olması
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C) Annem yarın seni mi babamla Ġstanbul’a gönderecek?
D) Babamla seni yarın Ġstanbul’a annem mi
gönderecek?

27. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde büyük
harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım
yanlıĢı vardır?
A) Tülay teyze, bugün bizimle vakit geçireceğini söyledi.
B) Tuna nehri, eĢsiz ve muhteĢem bir güzellik taĢımaktadır.
C) Dün sokakta Kaymakam Erol Bey’le
karĢılaĢtık.
D) Konya ili, turizm açısından çok önemli
bir yere sahiptir.

31. “Emir, yaramaz bir çocuğu andıran bu bakıĢları, yıllarca yüzünde taĢımıĢtı.”
Bu cümlenin ögelerinin diziliĢi, aĢağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiĢtir?
A) Özne – Belirtisiz Nesne – Edat Tümleci
– Zarf Tümleci – Yüklem
B) Belirtili Nesne – Özne – Zarf Tümleci –
Edat Tümleci – Yüklem
C) Özne – Belirtili – Nesne – Zarf Tümleci
– Dolaylı Tümleç – Yüklem
D) Belirtisiz Nesne – Özne – Edat Tümleci
– Dolaylı Tümleç – Yüklem

28. AĢağıdakilerden hangisi raporu tutanaktan ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Rapor, çok daha uzun sürede hazırlanır.
B) Rapor, daha fazla belgeye dayanır.
C) Rapor, kiĢisel görüĢleri içerir.
D) Rapor, bilirkiĢi tarafından hazırlanır.

32. Bakınız( ) Haldun Taner ne güzel söylüyor( ) “Bizim geleneklerimizden( ) bizim
insanımız ve konularımızdan yola çıkıp bütün bunları( ) öz Türkçemiz ve bize özgü
bir görüĢ biçimi ile çağdaĢ dünyanın verileriyle aktarmak( )”

29. “Geçti iĢte bu yaz da, bir kere bile denize
girmeden.”
Bu cümle için aĢağıdaki özelliklerden
hangisi doğrudur?
A) Kurallı – Olumsuz – Ġsim
B) Devrik – Olumlu – Fiil
C) Kurallı – Olumlu – Fiil
D) Devrik – Olumsuz – Ġsim

Bu parçada yay ayraç ( ) iĢaretleriyle belirtilen yerlere, sırasıyla aĢağıdakilerden
hangisinde verilen noktalama iĢaretleri
getirilmelidir?
A) (,) (:) (,) (,) (…)
B) (,) (;) (,) (;) (.)
C) (.) (:) (;) (,) (…)
D) (.) (.) (,) (;) (.)

30. AĢağıdaki sorulardan hangisi “iĢi, hareketi” yapanı bulmaya yöneliktir?
A) Annem Ġstanbul’a mı yarın seni babamla gönderecek?
B) Ġstanbul’a annem yarın mı seninle babamı gönderecek?
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33. Ġnsanlar eğitimleri, görüĢleri, bilgileri, tecrübeleri ve dünya görüĢleri bakımından
birbirine göre farklılıklar göstermelerine
rağmen iĢ hayatı, sahip olunması gereken
birtakım Ģahsi vasıflar gerektirir.

36. Özellikle posta kanalıyla ulaĢılamayacak
gruplara hitap etme olanağı veren, yazıdan çok resimle ifade edilen ve mesajların geniĢ halk kitlelerine duyurulmasını
sağlayan halkla iliĢkiler aracı aĢağıdakilerden hangisidir?

AĢağıdakilerden hangisi bu vasıflardan
değildir?

A) Pankart
B) BroĢür
C) Bülten
D) AfiĢ

A) Problemlere acil çözümler getirmemek
B) ĠĢbirliği anlayıĢı içinde çalıĢabilmek
C) Yerinde hareket edebilmek
D) TeĢebbüs kabiliyeti

37. Yönetim etiğine iliĢkin ilke ve değerlerle
ilgili olarak aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?

34. KiĢi veya grupları ikna edici bir iletiĢim
türü olan reklamın, halkla iliĢkiler iletiĢimi ile olan temel farkı aĢağıdakilerden
hangisidir?

A) Ġyi davranıĢta bulunma ve kötü davranıĢlardan kaçınma konusunda kamu görevlilerine rehberlik ederler.
B) Kamu kurumlarındaki yönetsel davranıĢ
standartlarını düĢürürler.
C) Değerlerin çatıĢtığı durumlarda karar
vericilere ve uygulayıcılara yol gösterirler.
D) Kamu hizmetlerinin maliyetini düĢürür
ve hizmet kalitesini yükseltirler.

A) Kamu ve Özel Sektör çalıĢanlarının yararını savunması
B) Üreten veya satan tarafın yararının önde
gelmesi
C) Toplum yararının önde gelmesi
D) Tüketicilerin yararının önde gelmesi

35. Halkla iliĢkiler sürecinin en göze çarpan
yönü hedef kitlelere bilgi aktarmaya ve onları etkilemeye yönelik olan iletiĢim aĢamasıdır. Her iletiĢim sürecinde üç temel
öge bulunur.

38. Bir kamu görevlisinin farklı kiĢi ve
gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar
doğurması muhtemel bir kararın verilmesi gereken bir etik ikilem türü ile karĢılaĢtığında aĢağıdakilerden hangisini
yapması gerekir?

Bu ögeler aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynak, Ġleti (Mesaj) ve Alıcı
B) Kaynak, Araç ve Alıcı
C) Ġleti (Mesaj), Araç ve Alıcı
D) Ġleti (Mesaj), Kanal ve Alıcı

A) Yeterli Ģartları taĢımayan firmalar içinde diğerlerine göre en iyisini seçmesi
B) En iyiler arasında bir seçim yapması
C) En fazla kiĢiyi memnun edecek Ģekilde
bir karar vermesi
D) Karar verme sürecine katılmaması
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C) Unvan değiĢikliği kapsamındaki görevlere sadece kurumun kendi personeli
baĢvurabilir.
D) Kurum personelinden yüksek lisans öğrenimini bitirmiĢ olanlar, unvan değiĢikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle
ihraz edilen görevlere atanabilirler.

39. Etik davranıĢ ilkelerine aykırılık iddiasıyla, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna
yapılacak baĢvuru usulü ile ilgili aĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) BaĢvurunun kurul kayıtlarına geçtiği tarih, baĢvuru tarihidir.
B) BaĢvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması veya bilgisayar çıktısı olması
koĢulu aranmaz.
C) BaĢvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurula gönderebilir.
D) BaĢvuru en az genel müdür, eĢiti ve üstü
görevliler için yapılır.

42. Kamu kurumlarınca çıkarılan kendi
yönetmeliklerinde aksi düzenlenmediği
sürece, Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’e göre aĢağıdaki görevlerden hangisine atanabilmek için en az iki yıllık (önlisans) yüksek öğrenim yapmıĢ olmak
yeterlidir?

40. Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’e göre, aĢağıdakilerden hangisine atanabilmek için orta öğretim görmüĢ olmak yeterlidir?

A) Çözümleyici
B) Programcı
C) AraĢtırmacı
D) Eğitim Uzmanı

A) Müdür
B) BaĢmühendis
C) Bilgisayar ĠĢletmeni
D) AraĢtırmacı

43. Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde
Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelik’e göre görevde
yükselme veya unvan değiĢikliği suretiyle
atanacakların yazılı ve sözlü sınavda baĢarılı olmaları gerekir.

41. AĢağıdakilerden hangisi Kamu Kurum
ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme
ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair
Genel Yönetmelik hükümlerine aykırılık
teĢkil eder?

AĢağıdakilerden hangisi sözlü sınavda
adayların değerlendirildiği kriterler
arasında yer almaz?

A) Kurumlar, atama yapacakları kadrolar
için baĢvuranlarda aranacak disiplin
Ģartlarını çıkaracakları özel yönetmeliklerle belirler.
B) Kurumlar, gerekli Ģartları taĢıyan ve
atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının
yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

A) Genel kültürü ve genel yeteneği
B) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı
C) Sosyal ve siyasi geliĢmeleri takip etmesi
D) Ġkna kabiliyeti ve inandırıcılığı
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A) BaĢdramaturg
B) BaĢrejisör
C) Sanat Teknik Müdürü
D) Müzik ĠĢleri Yöneticisi

44. 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli
Hakkında Kanun’a göre, devlete ait binalardan Devlet Tiyatrosuna lüzumlu
görülenler, hangi bakanlığın teklifi üzerine ve hangi bakanlıkça eĢya ve tesisleriyle beraber bu müesseseye parasız olarak tahsis edilebilir?

47. 4 numaralı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi ile Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, tüzel kiĢiliği haiz ve özel bütçeli Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
kurulmuĢtur.

A) ĠçiĢleri Bakanlığının teklifi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığınca
B) Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi
üzerine ĠçiĢleri Bakanlığınca
C) Hazine ve Maliye Bakanlığının teklifi
üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığınca
D) Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi
üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca

Buna göre aĢağıdakilerden hangisi ilgili
Genel Müdürlüğün görevleri arasında
yer almaz?
A) Bakanın onayı ile yurt içinde millî festivaller düzenlemek
B) Bakanın onayı ile yurt dıĢında milletlerarası festivaller düzenlemek
C) Mali, idari ve teknik imkânların müsaadesi içinde memlekette lüzum görülen
yerlerde tiyatrolar kurmak
D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen geçici personel
(madde 4/C) istihdam etmek

45. Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü,
Devlet Tiyatroları sanatkarlarını ve idari sözleĢmeli diğer memurlarını görgü,
bilgi ve ihtisaslarını artırmak amacıyla;
yol paraları ve almakta oldukları aylık
ücretleri müessese bütçesinden ödenmek
suretiyle azami ne kadar süreliğine yabancı ülkelere gönderebilir?
A) 6 ay
B) 12 ay
C) 18 ay
D) 24 ay

48.
I. Genel bütçeden ayrılan ödenek
II. Tiyatro faaliyetinden yararlanan il özel
idareleri, belediyeler ve siyasi partilerce
yapılabilecek bağıĢlar
III. Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlardan temin olunacak gelirler
IV. Tertiplenecek millî ve milletlerarası festivallerden elde edilecek hâsılat

46. Devlet Tiyatrolarının sanat, teknik ve 4
numaralı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi’nin Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
ile ilgili 11. bölümünde gösterilen iĢlerine
bakmak üzere, yine aynı Kararnamede Sanat ve Yönetim Kurulu oluĢturulacağı belirtilmektedir.

Yukarıdakilerden hangileri Devlet Tiyatrolarının gelirleri arasında yer alır?

Ġlgili düzenlemeye göre aĢağıdakilerden
hangisi bu Kurulda yer almaz?
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A) 3 asıl, 1 yedek
B) 3 asıl, 2 yedek
C) 5 asıl, 2 yedek
D) 5 asıl, 3 yedek

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

52. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan sınavlarla ilgili aĢağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

49. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Yönetmeliği’nde belirtilen
görevde yükselme sınavına tâbi kadrolara atama yapılabilmesi için adayların en
az kaç yıl Genel Müdürlük merkez veya
taĢra teĢkilatında görev yapmıĢ olması
gerekir?

A) Sınav yapıldıktan sonra, yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde çalanların sınavı geçersiz sayılır.
B) Sınava girecek aday yerine, baĢka bir
kiĢinin sınava girdiğinin veya sınava giren kiĢinin sınav sorularını çaldığının
anlaĢılması hâlinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla
belirlenir. Ayrıca, bu kiĢiler hakkında
kanuni iĢlem yapılır.
C) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespiti hâlinde veya deprem,
sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle
sınavlar ertelenebilir.
D) Sınava giriĢ belgesine esas olmak üzere
adayların doldurduğu baĢvuru formunda
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaĢılanların veya gerekli Ģartları taĢımadığı daha sonra saptananların sınavları
geçersiz sayılır.

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

50. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca görev alanları ve atama yapılacak
görevin niteliğine iliĢkin konularda yapılacak olan unvan değiĢikliği yazılı sınavı
aĢağıdaki kurumlardan hangisine yaptırılabilir?
A) CumhurbaĢkanlığı Eğitim ve Öğretim
Politikaları Kurulu
B) Yükseköğretim kurumlarından biri
C) En fazla üyeye sahip eğitim sendikası
D) Yayınevi

53. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Genel Müdürlükçe uygun görülen
görevde yükselme veya unvan değiĢikliği
suretiyle atama yapılacak boĢ kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre
baĢvuru Ģartları ile sınava iliĢkin konu
baĢlıkları yazılı sınavdan en az kaç gün
önce Genel Müdürlük internet sitesinde
ilan edilir?

51. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümlerine göre, Sınav Kurulu kaç üyeden oluĢur?
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56. KuruluĢ esasları itibarıyla, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurulan Disiplin
ve Yüksek Disiplin Kurulları arasında yer
almayan birtakım disiplin kurulları bulunmaktadır. Bunlardan biri de Ġl Disiplin Kuruludur.

A) 15
B) 20
C) 30
D) 45

54. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,
Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra iĢin görüĢülmesine geçilir.
Konunun aydınlandığı ve görüĢmelerin yeterli olduğu sonucuna varılınca oylama yapılır.

Buna göre, aĢağıdakilerden hangisi Ġl
Disiplin Kurulu üyelerinden biri değildir?
A) Defterdar
B) Ġl Müftüsü
C) Bayındırlık ve Ġskân Müdürü
D) Hukuk ĠĢleri Müdürü

AĢağıdakilerden hangisi yönetmelik hükümlerine göre yapılan oylamalarda
uyulması gereken kurallardan biri değildir?

57. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
kapsamında memur olarak istihdam
edilen Y.A. hakkında disiplin amirince
25.06.2019 Salı günü verilen kınama cezası Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre Y.A.’ya en geç hangi tarihte tebliğ
olunmalıdır?

A) Kurullar oy çokluğu ile karar verir.
B) Oylamalar açık bir Ģekilde yapılır.
C) Oylamada çekimser kalınamaz.
D) Oyların eĢitliği hâlinde oylama tekrarlanır.

55. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
disiplin amirleri ile ilgili aĢağıdakilerden
hangisi yanlıĢtır?

A) 11.7.2019
B) 15.7.2019
C) 30.7.2019
D) 31.7.2019

A) Belediyelerde belediye baĢkanları en üst
disiplin amiridir.
B) Yurt dıĢı teĢkilatında büyükelçiler orada
görevli bütün memurların en üst disiplin
amirleridir.
C) Bakanlar, baĢında bulundukları bakanlıkta görevli bütün memurların disiplin
amiridir.
D) Valiler, kaymakamlara göre bir üst disiplin amiridir.

58. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
tespit edilen çeĢitli hizmet sınıflarına
dâhil olup da MĠT (Millî Ġstihbarat TeĢkilatı) emrinde çalıĢan memurlar hakkında Disiplin Kurulları ve Disiplin
Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerince yapılacak düzenleme yetkisi aĢağıdakilerden hangisine aittir?
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A) MĠT BaĢkanYardımcısı
B) MĠT BaĢkanı
C) ĠçiĢleri Bakanı
D) CumhurbaĢkanı

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı
B) Özel Bütçeli Ġdareler
C) CumhurbaĢkanlığı
D) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

59. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?

62. 5018 sayılı Kanuna göre, kamu yatırım
projelerinin gerçekleĢme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından, izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor
hâlinde üç farklı yere gönderilir.

A) Ġl Disiplin Kurulu BaĢkanı, Vali veya
görevlendireceği Mali Muavinidir.
B) Ġl Emniyet Müdürü, Ġl Disiplin Kurulunda yer alır.
C) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü, Ġl
Disiplin Kurulunda yer alır.
D) Defterdarlar Ġl Disiplin kurulunda yer
alır.

Bu üç farklı yer aĢağıdakilerden hangisidir?
A) CumhurbaĢkanlığı - SayıĢtay BaĢkanlığı
- ĠçiĢleri Bakanlığı
B) CumhurbaĢkanlığı - SayıĢtay BaĢkanlığı
- Hazine ve Maliye Bakanlığı
C) CumhurbaĢkanlığı - ĠçiĢleri Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı
D) SayıĢtay BaĢkanlığı - Hazine ve Maliye
Bakanlığı - ĠçiĢleri Bakanlığı

60. 5018 sayılı Kanuna göre, Merkezî Yönetim bütçesinin hazırlanma süreci, aĢağıdakilerden hangisi ile baĢlar?
A) Orta Vadeli Programın hazırlanması
B) Orta Vadeli Malî Planın hazırlanması
C) Orta Vadeli Programın Resmî Gazete’de yayımlanması
D) Orta Vadeli Malî Planın Resmî Gazete’de yayımlanması

63. 5018 sayılı Kanuna göre, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karĢılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen hâller ile gerçekleĢtirme iĢlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler
için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Her mutemet, ön ödemelerden harcadığı tutara
iliĢkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarda belirtilmemiĢ olması hâlinde
avanslarda ve kredilerde kaç ay içinde
muhasebe yetkilisine vermek ve artan
tutarı iade etmekle yükümlüdür?

61. 5018 sayılı Kanuna göre, Merkezî Yönetim
Bütçe Kanunu teklifi hazırlanırken bazı kurum ve idarelerin bütçe teklifleri diğer kurum ve idarelerin bütçe tekliflerinden farklı
olarak eylül ayı sonuna kadar doğrudan
Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneği
de CumhurbaĢkanlığına gönderilir.
AĢağıdakilerden hangisi bu kurum ve
idarelerden biridir?

A) Avanslarda 1 ay, Kredilerde 3 ay
B) Avanslarda ve Kredilerde 1 ay,
C) Avanslarda ve Kredilerde 3 ay
D) Avanslarda 3 ay, Kredilerde 1 ay
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67. Ġdarelerce mal veya hizmet alımları ile
yapım iĢlerinin ihalelerinde uygulanan
usuller 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 18. maddesinde sayılmıĢtır.

64. 5018 sayılı Kanuna göre, hazine adına
tescil edilen taĢınmazlar hangi Bakanlık
tarafından yönetilir?
A) Hazine ve Maliye Bakanlığı
B) ĠçiĢleri Bakanlığı
C) Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
D) UlaĢtırma ve Altyapı Bakanlığı

AĢağıdakilerden hangisi bu usuller arasında yer almaz?
A) Açık ihale usulü
B) Kapalı zarf usulü
C) Belli istekliler arasında ihale usulü
D) Pazarlık usulü

65. 5018 sayılı Kanuna göre, merkezî yönetim kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bir malî yıldaki faaliyet sonuçları, aĢağıdakilerden hangisi
tarafından hazırlanacak genel faaliyet
raporunda gösterilir?

68. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nda
2.12.2016 tarih ve 6764 sayılı Kanun’la
yapılan değiĢiklikle hangi proje, belirli
hükümler hariç, Kanun hükümlerinden
muaf tutulmuĢtur?

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı
B) Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
C) SayıĢtay
D) CumhurbaĢkanlığı

A) e-Nabız
B) e-Ġhale
C) FATĠH
D) UYAP

66. 5018 sayılı Kanuna göre, kamu idarelerinde aĢağıda sayılan görevlerden hangisi, malî hizmetler birimi tarafından yürütülmez?

69. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na göre
ihale sürecindeki hukuka aykırı iĢlem veya
eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya
zarara uğradığını veya zarara uğramasının
muhtemel olduğunu iddia eden aday veya
istekli ile istekli olabilecekler, 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanunu’nda belirtilen Ģekil ve
usul kurallarına uygun olmak Ģartıyla belirli baĢvurularda bulunabilirler.

A) Genel bütçe kapsamındaki idarelerin
muhasebe hizmetlerini yürütmek
B) Ġdarenin stratejik plan ve performans
programının hazırlanmasını koordine
etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıĢmalarını yürütmek
C) Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de
içeren idare bütçesini, stratejik plan ve
yıllık performans programına uygun
olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve
değerlendirmek
D) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı
ile malî istatistikleri hazırlamak

Ġlgililerin yasal hakları aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiĢtir?
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A) Ġdareye itiraz - Kamu Ġhale Kurumu’na
Ģikâyet - kurum kararına karĢı yargı yolu açık
B) Ġdareye Ģikâyet - Kamu Ġhale Kurumu’na itirazen Ģikâyet - kurum kararına
karĢı yargı yolu açık
C) Kamu Ġhale Kurumu’na itiraz ve Ģikâyet
- kurum kararına karĢı yargı yolu açık
D) Ġdareye dilekçe- Kamu Ġhale Kurumu’na Ģikâyet- kurum kararına karĢı
yargı yolu kapalı

C) Ġsteklinin son on yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım iĢleri ile kabul iĢlemleri tamamlanan yapımlara dair ilgili hizmet iĢlerine yönelik deneyimini gösteren belgeler
D) Ġsteklinin mevzuat gereği ilgili odaya
kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve
teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler

72. Kamu Ġhale Kurumunun hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, kamu
ihale uzman ve uzman yardımcılarından
oluĢan meslek personeli ve diğer personel
eliyle yürütülür. Bunlar, sözleĢmeli olarak
istihdam edilir.

70. Ġhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun
24. maddesinde tahdidi olarak sayılmıĢtır.
Buna göre, aĢağıdakilerden hangisi ihale
ilanlarında bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?

Bu görevlerde bulunmak isteyenler sınavın yapıldığı yılın ocak ayı itibarıyla
azami kaç yaĢında olmalıdır?

A) Ġhalenin yaklaĢık bedeli
B) Ġhalenin adı, niteliği, türü, miktarı
C) Ġhale konusu iĢe baĢlama ve iĢi bitirme
tarihi
D) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye
verileceği

A) 25
B) 27
C) 30
D) 35

73. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde, Kanun’un bazı hükümleri saklı kalmak üzere; ilan,
ihale dokümanının hazırlanması ve verilmesi, katılım ve yeterliliğe iliĢkin belgelerin sunulması, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi,
ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, kesinleĢen ihale kararlarının
bildirilmesi ve sözleĢmenin imzalanması
gibi ihale süreciyle ilgili aĢamalar ile her
türlü bildirimler kısmen veya tamamen,
Kurum tarafından oluĢturulan hangi
platform üzerinden gerçekleĢtirilmektedir?

71. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nda ihalelere katılımda birtakım yeterlilik kuralları
öngörülmüĢtür.
AĢağıdakilerden hangisi bu yeterlilik
kuralları arasında yer almaz?
A) Ġsteklinin ekonomik ve malî yeterliliğinin belirlenmesi için bankalardan temin
edilecek belgeler
B) Ġsteklinin iĢ hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iĢ ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iĢ miktarını
gösteren belgeler
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A) Dijital Ġhale Platformu
B) Elektronik Kamu Alımları Platformu
C) Ulusal Ġhale Ağı Platformu
D) Kamu Ġhale ĠĢlemleri Platformu

76. 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince
verilecek yurt içi gündeliklerinin miktarı
her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.
6245 sayılı Harcırak Kanunu’na göre il
düzeyinde teftiĢ, denetim veya inceleme
yetkisine haiz bulunanlara, birinci derece kadrolu memur için tespit olunan
gündelik miktarının kaç katı, gündelik
olarak ödenir?

74. Kamu Ġhale Kurumunun gelirleri 4734
sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 53.
Maddesinde sayılmıĢtır. Buna göre aĢağıdakilerden hangisi Kurumun gelirleri
arasında yer almaz?

A) 0,5
B) 0,75
C) 0,9
D) 1,3

A) Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler
B) Kanun kapsamında yapılan ihalelere
iliĢkin düzenlenecek sözleĢmelerden,
yükleniciden tahsil edilecek sözleĢme
bedelinin binde biri
C) Elektronik Kamu Alımları Platformunun iĢletilmesinden elde edilecek gelirler
D) Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak
yardımlar

77. Düzenleyici ve denetleyici kurumların
Türk hukuk sistemindeki sayılarının artmasıyla beraber, bu kurumlarla ilgili 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun uygulanmasından doğan birtakım sıkıntılar yaĢanmıĢtır.
25.6.2009 tarih ve 5917 sayılı Kanun ile,
6245 sayılı Kanun’a eklenen geçici bir
madde ile “Düzenleyici ve denetleyici kurumların baĢkan ve üyeleri ile diğer kurum
personeline, usulüne ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılan geçici görevlendirmelerde …….. tarihleri arasında gündelik,
konaklama ve ulaĢım giderleri olarak fazla
yapılan ödemeler hakkında borç çıkarılamaz, çıkarılmıĢ olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takibi iĢlemine
son verilmesi” kararlaĢtırılmıĢtır.

75. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre harcırah, aksine hüküm bulunmadıkça, gidip
gelmeye en uygun ve kullanılması mutat
olan yol ve taĢıt araçları üzerinden verilir.
Takip edilmesi gereken yolun dıĢında
bir yoldan veya kullanılması gereken taĢıt aracından baĢka bir araçla yolculuk
yapılmasının iĢin gereğine göre zorunlu
olması hâlinde aĢağıdakilerden hangisinin yazılı izni ile farklı bir yol ve araç
kullanılabilir?

Yukarıdaki metinde (...) ile belirtilen yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Doktor raporu ve yazılı izni
B) Kurumdaki Ģube müdürünün izni
C) Kurumdaki yetkili amirin izni
D) Mahallin en büyük mülki amirinin izni

A) 1.1.2000 - 27.3.2009
B) 1.1.2006 - 27.3.2009
C) 1.1.2005 - 25.6.2009
D) 1.1.2006 - 25.6.2009
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78. Geçici bir görev ile baĢka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varıĢ tarihinden itibaren Harcırah Kanunu’na
göre verilen gündelikler, yurt dıĢında ilk
kaç gün için tam ödenir?
A) 30
B) 60
C) 90
D) 180

79. Harcırah Kanunu’na göre celp ve terhis
eratını sevke memur edilen subay, askerî memur ve astsubaylara gidiĢ ve dönüĢlerde verilen istihkakları aĢağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiĢtir?

GĠDĠġ
A)

Yevmiye

B)

Yevmiye

C)
D)

Yevmiye+Yol
masrafı
Yol masrafı

DÖNÜġ
Yevmiye
Yevmiye+Yol
masrafı
Yevmiye+Yol
masrafı
Yol masrafı

80. Harcırah Kanunu hükümlerine göre,
hükümlü, tutuklu veya gözetim altında
bulundurulanların sevkinde görevlendirilen veya refakat vazifesiyle mensup olduğu il sınırları dıĢına çıkan erbaĢ ve erlere verilecek gündeliklerin tespitinde
aĢağıdaki bakanlıklardan hangisinin bir
etkisi yoktur?
A) Adalet Bakanlığı
B) Millî Savunma Bakanlığı
C) ĠçiĢleri Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı
15
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuĢmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı Ģekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuĢmaları yasaktır.
2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında birbirleriyle konuĢan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINAV ĠPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkıĢanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir.
3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiĢtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
4. Sınavın baĢlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Adaylar cevaplama iĢlemini erken tamamlamıĢ olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 10
dakikası içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.
5. Cevaplamaya geçmeden önce verilecek soru kitapçığının üzerinde size ayrılan yerlere adınız ve
soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksik
çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem baĢlatılacaktır.
6. Kitapçık türünü optik forma iĢaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma
iĢaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iĢaretlemeler için koyu, siyah kurĢun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA ĠġARETLENECEKTĠR. Soru kitapçıkları üzerine
yapılan iĢaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı
müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu
sınav salonundan dıĢarı çıkarmaları yasaktır.
10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alınır ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez.
11. Adayların her türlü delici ve kesici alet, ateĢli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi,açık
halde cep telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletiĢim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broĢ ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eĢya ve metal içerikli eĢyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve
her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranıĢta bulunanlar
hakkında tutanak tutulacak ve o kiĢilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem
yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
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