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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A)  At üstünde bir gelin göründü.
B)  Gelecek hafta onunla görüşecek.
C)  Çocukları uyutmak için gitti.
D)  Boş sözlerle herkesi sıktı.

Eğitimin amacı, bağımsız düşünme yeteneğine sa-
hip, kendini ve çevresini irdeleyici bir görüşle algıla-
yan bireyler yetiştirmektir. 

2. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca 
en yakındır?

A)  Eğitim, katı kurallara değil anlamaya dayalı 
 olmalı, olumlu bakış açısını benimsemelidir.
B)  Eğitim, gençlerin kişiliklerini geliştirmelerinin 
 yanı sıra, bilgi, beceri ve deneyime sahip 
 olmalarını sağlar.
C)  Düşünmeyi gereksiz bulan, sahip olunan 
 bilginin ve değerlerin yeni kuşaklara 
 aktarılmasını yeterli gören anlayış eğitimle 
 bağdaşmaz.
D)  Etki altında kalmadan düşünebilen, değişmeye 
 açık, sorgulayıcı insanlar yetiştirmek eğitimin 
 görevidir.

3.  (I) Yenebilir otlar, tarih öncesi dönemlerden 
 beri Ana dolu halkının beslenmesinde 
 önemli bir yere sahiptir. 
 (II) Bugün de pek çok yöresel yemeğin 
 malzemesi arasında bu otlar vardır. 
 (III) Ne var ki bu tür otlar kısa ömürlüdür, 
 uzak yerlere taşındığında çabucak bozulup 
 kullanılmaz duruma gelir. 
 (IV) Bu yüzden, büyük kentlerde oturanlar 
 doğanın bu görkemli hazinesinin önemli bir 
 bölümünü süpermarketlerde bulamazlar. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde, otlarla 
ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi 
yanlıştır?

A)  I. cümlede, çok eskiden beri yendiği 
 vurgulanıyor.
B)  II. cümlede, kullanım yeri belirtiliyor.
C)  III. cümlede, olumsuz bir yönü açıklanıyor.
D)  IV. cümlede, zor yetiştiği için az bulunduğu 
 belirtiliyor.

4. Horozlar ötüyor, Adana’da sabah oluyor. Güneş 
gözlerime  doğuyor. Büyük saat kulesi 7’yi vuruyor. 
Sütçünün, yumurtacının seslerini duyuyorum. Kah-
valtıda tulum peyniri ile “kara kız” var. Babam, zey-
tine “kara kız” diyor. Harçlığımı alınca doğru bisiklet 
kiralamaya… O kavurucu sıcak altında akşama dek 
Taşköprü, Baraj Yolu, Havaalanı… Derken tüm Ada-
na baştan başa benim oluyor. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangi-
si ağır basmaktadır?

A) Öyküleme   B) Karşılaştırma 
C) Örnekleme   D) Açıklama
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz uyu-
mu yoktur?

A)  Ucuzca bir otel arıyordu.
B)  Ahbapça bir tutum takındı.
C)  Kendisinden yaşça büyük.
D)  Hafifçe başını eğdi.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır?

A)  Başarılı bir iş adamı sayılmazdı; öğrenimi 
 yetersizdi, bilgi ve kültür olarak da parlak 
 değildi.
B)  Akdeniz’i, Ege adalarını gezin; oraların 
 turistik değerini, ilginçliğini görün.
C)  Kamu ve özel kurumlara rağbet artarak devam 
 ediyor. 
D)  Sanatçı yazılarını bize getirmiş, biz de 
 dergide yayımlamıştık.

7. Batı’da doğan edebiyat akımları incelenirse bun-
lardan tutunabilenlerin tümünün bir bildirileri
olduğu görülür. Bu yaklaşım yazarların çözülmelerini 
önler. Örneğin, “Dada”cıların bu denli çabuk
yıkılıp gitmelerinin asıl nedeni bir bildirilerinin olma-
yışıdır. Bu sorun II. Yeni için de aynı olmuştur.
Bu akım bir bildirisi olmadan çıkartılmaya çalışıldı. 
İlk yıllarda yazarların birtakım ortak yanları
vardı; ama sonra onlar bile çözüldü. Bir çelişkiye 
düştüler ve sonunda dağıldılar.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakile-
rin hangisidir?

A) Batı kaynaklı edebiyat hareketleri nitelik 
 bakımından güçlüdür.
B) Ortak sanat bildirileri sanat dünyasındaki 
 tartışmaları durultur.
C) Ortak yönleri fazla olmayan sanatçılar 
 aynı ekole bağlanamaz.
D) Bir bildirisi olmayan edebiyat hareketi 
 kalıcı olamaz.

8. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozuk-
luğu vardır? 

A) Yazdığı yazılarla İkinci Yeni’nin yozlaşmasına 
 katkıda bulunmuştur.
B) Basın aracılığıyla sürekli bilgileniyoruz.
C) Eleştirmenin amacı, sanatçıyı iyiye, 
 güzele götürmek olmalıdır.
D) Şiir bir şey anlatmaz, anlaşılmak için de 
 yazılmaz.
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmıştır?

A) Türk edebiyatı, İslamiyet’in de etkisiyle 
 doğudan etkilendi.
B) Gemiciler, Ümit Burnu’nun güneyini geçip 
 doğuya yöneldi.
C)  Meteoroloji, kuzeyden soğuk hava dalgasının 
 geleceğini duyurdu.
D) Yolu yarılamıştık ki batıdan bir toz bulutu 
 havalandı.

10. Her şey gerçek dünyaya yaslanır( ) bir kuş ( ) 
bir ağaç ( ) bir insan ( ) 

 Bu parçada boş parantezle belirtilen yer-
lere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen 
noktalama işaretleri getirilmelidir?

A)  (.) (,) (,) (…)
B)  (:) (,) (,) (…)  
C)  (.) (;) (;) (…) 
D)  (:) (;) (;) (.)

11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre “Başlık” bö-
lümünde yer alan bilgiler kaç satırı geçemez? 

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

12.  I. Alt makama yazılan yazılar
 “……………………..”, 
 II. Üst ve aynı düzey makamlara yazılan 
 yazılar “………………………..”, 
 III. Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak 
 yazılan yazılar “……………………….” 
 biçiminde bitirilir

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usul-
ler Hakkında Yönetmelik’e göre yukarıda boş bı-
rakılan alanlara gelecek ifadelerin doğru sırala-
ması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)  Arz ve rica ederim /Arz ederim/Rica ederim/
B)  Arz ederim/Rica ederim/ Arz ve rica ederim
C)  Rica ederim/Arz ederim/ Arz ve rica ederim
D)  Arz ederim/ Arz ve rica ederim/ Rica ederim

13. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre Bakanlıklar 
ile bağlı ve ilgili kuruluşların taşra teşkilatlarında 
kullanılan başlıklar hangi kanun hükümlerine uy-
gun olarak düzenlenir?

A) 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
B) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
C) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
D) 3071 Sayılı Kanun

14. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre resmî yazış-
malarda “metin” aşağıdaki ifadelerden hangisin-
de doğru verilmiştir?

A) Başlıkla başlayıp imzaya kadar süren kısımdır.
B) İlgi ile başlayıp imzaya kadar süren kısımdır.
C) İlgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren 
 kısımdır.
D) Resmî yazının tümüdür.
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15. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre “ONAY” bö-
lümü aşağıdakilerin hangisinde doğru düzenlen-
miştir?

16. Aşağıda birlikte verilen devletlerden hangile-
ri Lozan Konferansı’na Boğazlar konusu görüşü-
lürken katılmıştır?

A)  Japonya – Romanya
B)  Yugoslavya – Gürcistan
C)  Gürcistan – Ukrayna
D)  Sovyet Rusya – Bulgaristan

17. Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi kurtuluş 
savaşı yıllarında imzalanmamıştır?

A) Brest Litowsk
B) Kars
C) Gümrü
D) Moskova

18. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemi-
ne geçiş,  aşağıdakiler gelişmelerden hangisiyle 
başlamıştır?

A)  TBMM’nin açılmasıyla
B)  Halifeliğin kaldırılmasıyla
C)  Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
D)  Saltanatın kaldırılmasıyla

19.   9 Şubat 1934 tarihli Balkan Antantı, aşağıda-
ki şehirlerin hangisinde imzalanmıştır? 

A) İstanbul  B) Atina 
C) Bükreş   D) Belgrad

20. Osmanlı Devleti’nde ilköğretim hangi padi-
şah zamanında zorunlu hale getirilmiştir? 

A) III. Selim   B) II. Mahmut 
C) I. Abdülmecid  D) II.Abdülhamit

21. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddele-
rinden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini 
belirtmektedir?

A)  Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı 
 tehlikededir.
B)  Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta 
 milli bir kongre toplanacaktır.
C)  Her türlü kontrol e etkiden uzak milli bir 
 kurulun varlığı gereklidir.
D)  Kongreye halkın güvenini kazanmış 
 temsilcilerin gönderilmesi gerekmektedir.

Tarih

OLUR

(İmza)

Ad soyad

Unvan

 (İmza)

OLUR

Tarih

Ad soyad

Unvan

OLUR

Tarih

(İmza)

Ad soyad

Unvan

Tarih

OLUR

Ad soyad

Unvan

(İmza)

A)

C)

B)

D)
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22. I- Birinci İnönü Muharebesi
  II- İkinci İnönü Muharebesi
 III- Sakarya Meydan Muharebesi
 IV- Eskişehir – Kütahya Muharebeleri

Batı Cephesi’nde yapılan yukarıdaki muharebe-
lerden hangisi veya hangileri yenilgi ile sonuç-
lanmıştır?

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

23. Bir ülkenin jeopolitik ve jeostratejik konu-
mu, aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisiyle 
daha çok ilgilidir?

A)  Demografik Güç
B)  Bilimsel ve Teknolojik Güç
C)  Askeri Güç
D)  Coğrafi Güç

24. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenliğin kap-
samı içinde bulunan konulardan değildir?

A) Anayasal Düzen
B) Devletin Milli Varlığı
C) Milletlerarası Antlaşmalar
D) Devletin Mali Yükümlülüğü

25. Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden, 
3 dakika süren, yükselip alçalan dalgalı siren 
sesi ile duyurulan sivil savunma uyarı türü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Sarı İkaz   B) Kırmızı İkaz
C) Beyaz İkaz  D) Siyah İkaz

26.  I- Suç işlenmesini önlemek
 II- Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
 lll- Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
 IV- Kamu mallarını korumak
 V- Suç soruşturma ve kovuşturması

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına göre, yerleş-
me hürriyetinin sınırlandırılması yukarıda verilen 
durumlardan hangileri gerekçe gösterilerek ka-
nunla sınırlanabilir?

A) I-II-V       B) 1-II-III-V     
C) I-II-III-IV       D) II-III-IV-V

27. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına göre, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisini, Meclis Başkanı mec-
listeki kaç üyenin yazılı talebi üzerine toplantıya 
çağırır?

A)100       B)110       C)120        D)130

28. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına göre, 
Cumhurbaşkanının nitelikleri, seçimi ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet 
 Meclisi üyeleri içinden aday gösterilebilmesi 
 yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür.
B) Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet 
 Meclisi üyeleri dışından aday gösterilebilmesi 
 elli milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür.
C) Cumhurbaşkanlığı için en son yapılan 
 milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar 
 toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu 
 geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.
D) Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile 
 ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
 üyeliği sona erer.
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29. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına göre, aşa-
ğıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yasa-
ma ile ilgili görevlerinden değildir?

A) Yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet 
 Meclisi’nde açılış konuşmasını yapmak.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğinde 
 toplantıya çağırmak.
C) Kanunları yayımlamak.
D) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve 
 yayımlamak

30. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına göre, Ba-
kanlar kurulunun kuruluşu ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bakanlar Kurulunda, Başbakan ve 
 bakanlar bulunur.
B) Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Bakanlar 
 Kurulu üyeleri arasından atanır.
C) Bakanlar, Başbakanca seçilir, 
 Cumhurbaşkanınca atanır.
D) Bakanların gerektiğinde Başbakanın önerisi 
 üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine 
 son verilir.

31. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına göre, ka-
nunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği 
işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak 
ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şar-
tıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yasal 
düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Kanun  
B)  Kanun Hükmünde Kararname      
C)  Tüzük      
D)  Yönetmelik

32.    I. Meclisteki oy ve sözlerden milletvekilleri 
 geçici Olarak sorumsuzdur    
 II. Meclis kararı ile kaldırılabilir
 III. Yasama sorumsuzluğu sürekli niteliktedir
 IV. Cezai tatbikata karşı mutlak olarak korur

1982 Anayasası’na göre, yasama sorumsuzluğu 
ile İlgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da 
hangileri yanlıştır ?

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

33. Cumhurbaşkanının aşağıdaki işlemlerinden 
hangisi yargı denetimine tabidir?

A)  Kanunları yayımlamak
B)  Anayasa mahkemesinde iptal davası açmak
C)  Kanunları geri göndermek
D)  Genelkurmay Başkanını atamak

34.  I. Konut dokunulmazlığı
 II. Sözleşme özgürlüğü
 III. Grev ve lokavt
 IV. Eğitim hakkı
 V. Dernek kurma özgürlüğü

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri olağan 
kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemez?

A)  Yalnız I  
B)  I ve V 
C)  III, IV ve V 
D)  I, II ve III
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35. 2013 Akdeniz Oyunları aşağıdaki illerimizden 
hangisinde yapılacaktır?

A) İzmir 
B) Antalya
C) Mersin
D) Adana

36. Osmanlı Döneminde yazılan ilk Türk Romanı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araba Sevdası
B) Telemak
C) İntibah
D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

37. 12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazıl-
mış olan, dini, tasavvufi ve öğretici eser aşağı-
dakilerden hangisidir?   

A) Atabetü’l-Hakayık 
B) Divan-ı Lügati’t-Türk 
C) Kutadgu Bilig 
D) Divan-ı Hikmet

38. Osmanlı tarihinde 1718−1730 yılları ara-
sı “Lale Devri” olarak adlandırılır.  Lale Devrini 
sona erdiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Kabakçı Mustafa Ayaklanması
B)  31 Mart Olayı
C)  Patrona Halil İsyanı
D)  Vakayı Vakvakiye

39. Türk İslam edebiyatının ilk örnekleri olan;
 - Atabetül Hakayık
 - Kutadgu Bilig 
gibi eserler hangi Türk devleti zamanında yazıl-
mıştır?

A) Gazneliler
B) Selçuklular
C) Karahanlılar
D) İhşidler
 

40. 1922’de Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi 
Orhon’un birlikte çıkardıkları ve 1977’ye ka dar ya-
yın hayatına devam eden dergi; daha çok İstanbul’u 
merkeze alan, toplum yaşamı na, belediye sorunla-
rına, toplumsal değişme lere, kadın-erkek ilişkilerine 
yönelik herhan gi bir politik kutba dayanmayan elit bir 
mizah çizgisine sahiptir. 

Bu paragrafta tanıtılan dergi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Akbaba  B) Gırgır 
C) Aydede  D) Karagöz

41. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; 
Memurluktan çıkarma cezasında kaç ay içinde 
disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde 
disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğ-
rar?

A)  6  
B)  3
C)  9
D)  12
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42. I- Uyarı
 II- Kınama
 III- Kademe İlerlemesinin Durdurulması

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre, yu-
karıdaki disiplin cezalarından hangileri için idari 
yargı yoluna başvurulabilir?

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

43. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; 
Devlet Memurunun özlük dosyasında aşağıdaki-
lerden hangisi bulunmaz?

A) Memurun mesleki bilgileri
B) Mal bildirimleri 
C) Sicil Raporları
D) Denetim Raporları

44. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum 
sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden iti-
baren ilk altı aydan sonra günde kaç saat süt izni 
verilir?

A) 1   B)1, 5  
C) 2    D) 3

45. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, vali mu-
avini olarak atanacakların en az kaç yıl kayma-
kamlık yapmış olması gerekir?

A) 2        B) 4         C) 6          D) 8

46. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, valile-
rin hukuki durumları, görev ve yetkileri ile ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru de-
ğildir?

A) Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı 
 her Bakanın mümessili ve bunların sadece 
 idari yürütme vasıtasıdır.
B) Bakanlar, Bakanlıklarına ait işleri için valilere 
 re’sen emir ve talimat verirler.
C) Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel 
 müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün 
 işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar.
D) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet 
 kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını 
 sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini 
 yürütmekle ödevlidir.

47. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, il idare 
kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derece-
de verdikleri kararlar aleyhine aşağıda verilen 
kurumlardan hangisine dava açılır?

A) Bölge İdare Mahkemesi
B) Danıştay
C) İl İdare Mahkemesi
D) Bölge İdare Kurulu

48. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kaç 
üyeden oluşur?

A) 3  B) 5 C) 7 D) 9
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49. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun 
gönderdiği raporu TBMM ne kadar süre içerisin-
de kamuoyuna açıklar?

A) 45 gün  B) Bir ay 
C) İki ay  D) 3 ay

50. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na 
göre “bilgi edinme başvurusu” ile ilgili aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Başvuru sahibinin adresi, dilekçede yer alır.
B)  Dilekçede istenilen bilgiler açıkça belirtilir.
C)  Başvuru sahibi 15 iş günü içinde ücreti 
 ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.
D)  Kurumlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya 
 belgeye erişimi 30 iş günü içinde sağlarlar. 

51. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, il-
lerde görevli MEB personeli memurlar hak kında 
soruşturma izni vermeye yetkili merci  aşğıdaki-
lerden hangisidir? 

A) İl Millî Eğitim Müdürü
B) Teftiş Kurulu Başkanı 
C) Müsteşar
D) Vali

52. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görev-
lilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, 
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ih-
bar ve şikâyetlerle ilgili olarak aşağıdakiler den 
hangisi yanlıştır? 

A) İhbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte  
 olması
B) İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay  
 belirtilmesi
C) İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması 
D) İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe 
 sa hibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya 
 ikametgâh adresinin bulunması

53. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görev-
lilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun’a göre 
kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ön İn-
celemeyi yapanlar hangi kanuna göre işlem ya-
parlar?

A)  Türk Ceza Kanunu 
B)  Devlet Memurları Kanunu 
C)  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
D)   Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
 Hakkında Kanun

54. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca 
hakkında inceleme yapılan memur soruşturma 
izni verilmesine ilişkin karara karşı tebliğ tari-
hinden itibaren kaç gün içinde itiraz edebilir? 

A) 10   B) 15 
C) 30   D) 45
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55. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 
Dair Kanunu’na göre dilekçede aşağıdakilerden 
hangisinin bulunması zorunlu değildir? 

A) Ad-Soyad  B) İmza
C) Telefon  D) İş veya ev adresi

56. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 
Dair Kanunu’na göre Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyo-
nunda incelenmesi ve karara bağlanması kaç 
gün içinde yapılır?

A) 30  B) 15 C) 45 D) 60

57. I. Gelir İdaresi Başkanlığı
 II. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
 III. Sosyal Güvenlik Kurumu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanun’una göre yukarıdakilerden hangisi ya da 
hangileri, sosyal güvenlik kurumlarından değil-
dir?

A) I ve II  B) II ve III
C) Yalnız I  D) I ve III

58. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanun’una göre kurumların hesap verme so-
rumluluğu olarak bakanlıklarda üst yönetici 
müsteşar İl Özel İdarelerinde vali, belediyelerde 
belediye başkanı, üst yöneticidir. Aşağıda yer 
alan Bakanlık’lardan hangisinin üst yöneticisi 
Bakan’dır?

A) Maliye Bakanlığı
B) Milli Savunma Bakanlığı
C) Milli Eğitim Bakanlığı 
D) Sağlık Bakanlığı

59. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’na göre, bir bakanlığa bağlı veya ilgili 
olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere 
kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden har-
cama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma 
esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna 
ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin 
bütçesine ne denir? 

A) Özel bütçe         
B) Genel bütçe
C) Mahalli idare bütçesi   
D) Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi

60. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idare-
leri; kamu gelirlerinin azalmasına ve kamu ida-
relerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarı-
larının getireceği mali yükü, orta vadeli program 
ve mali plan çerçevesine, en az kaç yıllık dönem 
için hesaplar ve tasarılara eklerler? 

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

61. 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin 
Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’a göre “va-
zifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak” 
fiilinin tekrarında hangi ceza verilir?  

A)  İhtar
B)  Tevbih
C)  Kıdem indirilmesi
D)  Ders ücretlerinin kesilmesi
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62. 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin 
Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’a göre rapor 
alan öğretmenler mazeretlerini kaç gün içinde 
belgelendirmek zorundadır?

A) 1   B) 2  C) 3  D) 7

63. 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin 
Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’a göre aşa-
ğıdakilerden hangisi ders ücretlerinin  kesilmesi 
cezasını gerektiren hâllerden biridir? 

A)  Kumar oynamayı itiyat etmek veya umumi 
 yerlerde kumar mahiyetinde oyunlarla vakit
 geçirmek. 
B)  Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktinde 
 teslim etmemek
C)  Vazifeye geç gelmek veya vazifeden 
 erken çıkmak
D)  Kabule şayan mazereti olmadan derse 
 girmemek veyahut girdiği hâlde derste başka 
 bir şeyle meşgul olmak

64. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 
göre mecburi ilköğretim çağı, beş yaşına gir diği 
yılın hangi ay sonunda başlar?

A)  Aralık
B)  Ekim 
C) Eylül  
D)  Kasım

65. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 
göre, çocuğun ailesi yanında kalmasını gerekti-
ren, ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere git-
me, bağ, bahçe işleri gibi sebeplerle öğrencilere 
bir yıl içinde okul idarecilerince kaç günü geç-
memek üzere izin verilir?

A) 10  B) 15 C) 20 D) 30

66. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na 
göre, muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan teb-
liğe rağmen okula göndermeyen veli veya vasi 
veya aile başkanlarına, okul idaresince tespit 
edilen çocuğun okula devam etmediği her gün 
için kaç TL idari para cezası verilir?

A) 5  B) 10 C) 20 D) 15

67. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na  
göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakı-
nında kaç dekardan çok olmamak üzere, bir uy-
gulama bahçesi bulunur? 

A) 2   B) 5  C) 10  D) 12

68. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda 
ge çen “Eğitimde, hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” ifadesi, Türk mil-
lî eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin açıkla-
masıdır? 

A)  Fırsat ve imkân eşitliği 
B)  Demokrasi eğitimi 
C)  Genellik ve eşitlik 
D)  Eğitim hakkı 
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69.”Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat 
boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi 
yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde 
uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sü-
rekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak 
da bir eğitim görevidir.”

Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Te-
mel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisi ile 
ilgilidir?

A) Süreklilik  B) Eğitim hakkı
C) Genellik ve eşitlik D) Fırsat ve imkân eşitliği

70. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
“eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirli ği” 
ilkesi kapsamında aşağıdakilerden hangi si yan-
lıştır?

A)  Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya  
 zorlanamaz. 
B)  Eğitim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin  
 gelir leri, genel bütçe gelirleri ile 
 ilişkilendirilerek eği tim kampüsü yönetimi ve 
 okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel 
 hesaplarda tutulur. 
C)  Eğitim kampüslerinin kuruluşu, yönetiminin  
 oluşumu, gelirlerinin harcanması ve 
 denetlen mesi ile ilgili hususlar Maliye 
 Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca 
 müştereken hazırlanan yönetmelikle 
 düzenlenir. 
D)  Eğitim kampüsü bünyesindeki ortak açık alan, 
 kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilme si 
 veya işletilmesi kampüs yönetimince yerine 
 getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, 
 kampü sün ortak giderlerinde kullanılır. 

71. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin 
amaç ve görevlerindendir?

A) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel 
 konuşma larını sağlamak
B) Her Türk çocuğunu millî ahlak anlayışına 
 uygun olarak yetiştirmek
C) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
 yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime 
 hazırlamak
D) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için 
 gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve 
 alışkan lıkları kazandırmak

72. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yönetici-
lerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar’a 
göre okuma yazma kurslarında görevlendirilen 
öğretmenlere bu görevleri için haftada en fazla 
kaç saat ek ders ödemesi yapılır? 

A) 10  B) 15 C) 18 D) 20

73. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöne-
ticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin 
Esaslar’a göre her derece ve türdeki örgün ve 
yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenle-
re, haftada en fazla kaç saat hazırlık ve planlama 
görevi verilir? 

A) 1   B) 5  C) 3  D) 2
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74. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri 
Yönetmeliği’ne göre il millî eğitim şube müdü-
rünün üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)  İl millî eğitim müdür yardımcısı
B)  İl millî eğitim müdürü
C)  Teftiş kurulu başkanı 
D)  Vali

75. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri 
Yönetmeliği’ne göre Taşra Teşkilatında ilçedeki 
okul ve merkezlerde görevli bir öğretmenin üst 
disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Kaymakam 
B)  Okul müdürü 
C)  İlçe millî eğitim müdürü 
D)  İl millî eğitim müdürü 

76. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumla-
rı Yönetmeliği’ne göre ilköğretim kurumlarında 
yeni kayıtlar ne zaman başlar?

A) Haziran ayının ilk iş gününde
B) Haziran ayının ikinci haftasında 
C) Haziran ayının üçüncü haftasında 
D) Temmuz ayının ilk iş gününde 

77. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi il 
ve ilçe merkezlerinde kurulan “Öğrenci Yerleştir-
me Komisyonu’nun” görevlerinden biri değildir?

A) Okul kapasitelerini dikkate alarak, öğrenci 
 alacaklar çevreyi belirlemek
B) Okul kapasitelerini dikkate alarak, hangi 
 okulda kaç yeni kayıt yapılacağını belirlemek
C) Taşımalı öğretim kapsamına alınacak yerleşim 
 birimlerini ve bu yerleşim birimlerindeki 
 öğrencilerin devam edeceği merkez okulları 
 belirlemek
D) Yatılı ilköğretim bölge okulları ile pansiyonlu 
 ilköğretim okullarına yerleştirilmesi gereken 
 öğrenci sayısını belirlemek

78. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne göre, nüfus cüzdanı bulunmadı-
ğı halde okula kaydı yapılan öğrencilerin, idare 
tarafından velisine ikazda bulunulduğu halde bir 
yıl içinde nüfus cüzdanının çıkarılmaması duru-
munda aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A) Millî Eğitim Müdürlüğü kanalı ile nüfus 
 müdürlüğüne bildirilir
B) Öğrenci öğrenimine devam eder, ancak 
 diploma alamaz
C) Öğrenci velisine cezai işlem uygulanır
D) Öğrenci velisine resmî yazı ile son bir uyarı 
 daha yapılır

79. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne göre, ilköğretim okullarında iller 
arası nakillerde en çok kaç günlük süre öğrenci-
nin devamsızlığından sayılmaz?

A) 3   B) 4  C) 5 D) 7
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80. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ne göre, ikili öğretim yapılan okul-
larda ilk derse girdiği halde, sonraki bir veya 
daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğren-
cinin devamsızlığı için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A)  Devamsız sayılmaz
B)  Sadece girmediği dersten devamsız sayılır
C)  Tam gün devamsız sayılır
D)  Yarım gün devamsız sayılır

81. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğ-
retim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne 
göre “öğrenci kulübü çalışma esasla rı” ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi yan lıştır? 

A)  Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber 
 öğret menleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin 
 tanıtı mını, amaçlarını, çalışma esaslarını, 
 öğrenci lere kulübü seçmeden önce açıklar. 
B)  Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber 
 öğret menleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci 
 listesi nin bir örneğini danışman öğretmene, 
 bir örne ğini de okul yönetimine verir. 
C)  Öğrenci kulübüyle ilgili işlerin planlanması ve 
 yürütülmesi, danışman öğretmenin 
 gözetimin de ders saatleri içinde öğrencilerce 
 gerçekleş tirilir. 
D)  Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci 
 kulübüne üye olmaları esastır

82.  I. Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme
 II. Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme
 III. Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme
 IV. Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğre-
tim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne 
göre, yukarıdakilerden hangileri sosyal etkinlik-
lerin amaçlarındandır?

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

83. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğre-
tim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne 
göre, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalış-
malarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üret-
kenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir. Bu 
ilkeler doğrultusunda yapılacak çalışmalarla ilgi-
li olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)  Çalışmaların daha çok ders içi zamanları 
 kapsayacak ve değerlendirecek şekilde 
 planlanıp uygulanması
B) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve 
 kuruluşlarıyla öğrenci ve veli işbirliğinin 
 sağlanması
C)  Yurt içinde ve yurt dışında bulunan okullardaki 
 öğrenciler ile ortak çalışmalar yapılması
D)  Ders programlarının göz önünde 
 bulundurularak desteklenmesi
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84. Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumla-
rı Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre kimlere 
okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir?

A)  Üst üste iki öğretim yılında Onur Belgesi 
 Alanlar
B)  Bir ders yılının her iki döneminde de 
 Takdir alanlar
C)  Bir ders yılının her iki döneminde de 
 Teşekkür alanlar
D)  Üst üste iki öğretim yılında Takdir alanlar

85. Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları 
Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre öğrencilere 
verilecek Ödül takdirinde dikkat edilecek husus-
lar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)   Ödül takdir edilirken öğrencinin Okul içindeki 
 ve dışındaki genel duru göz önünde 
 bulundurulur.
B)   Ödül takdir edilirken öğrencinin Ders ve 
 ders dışı faaliyetlerdeki başarısına dikkat edilir. 
C)   Ödül takdir edilirken öğrencinin Davranışının 
 niteliği göz önünde bulundurulur 
D)   Ödül takdir edilirken öğrencinin sosyal 
 etkinliklere katılımı göz önünde bulundurulur

86. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumla-
rı Yönetmeliği’ne göre Örgün ortaöğretim okul 
veya kurumlarına ilk defa kaydolacakların, öğre-
tim yılının başlayacağı tarihte kaç yaşını bitirme-
miş olmaları gerekir?

A) 17  B) 18  C) 19  D) 20

87. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumla-
rı Yönetmeliği’ne göre,  öğrencinin devamının 
sağlanamaması hâlinde devamsızlık nedeniyle 
başarısız sayılacağı hususu devamsızlığı kaç 
günü aşanların ailelerine iadeli taahhütlü posta 
ile bildirilir?

A) 10    B) 7 C) 5  D) 15

88. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, rehber-
lik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütül-
mesinde esas alınan ilkelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Bilimsellik esastır.
B)  Bireysel boyutunda açıklık esastır.
C)  Tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
D)  Hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk
 söz konusudur

89. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolo-
jik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşa-
ğıdakilerden hangisi mesleki rehberlikle ilgili ve-
rilmesi gerekli hizmetlerdendir?

A)   Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve  
 arttırma
B)   Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına  
 yönlendirme
C)   Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli 
 etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve 
 yön lendirme
D)   Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikle ri, 
 iş dünyası, meslekler ve bunları edinme 
 yollarına ilişkin güncel bilgileri sistemli olarak 
 aktarma
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90. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri 
Yönetmeliği’ne göre  “özel eğitimin temel ilkele-
ri” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır? 

A)   Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna 
 aktif olarak katılımları ve eğitimleri sağlanır.
B)   Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı 
 olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden 
 mümkün olduğu kadar ayırarak planlanır ve 
 yürütülür.
C)   Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim 
 performansları dikkate alınarak, amaç, içerik 
 ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede 
 uyarlamalar yapılarak, akranları ile birlikte 
 eğitilmelerine öncelik verilir.
D)   Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin birey sel 
 yeterlilikleri ve tüm gelişim alanlarındaki 
 özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki 
 yeterlilikleri dikkate alınarak, bireyselleştirilmiş 
 eğitim planı geliştirilir ve eğitim programları 
 bireyselleştirilerek uygulanır.

91. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri 
Yönetmeliği’ne göre, tanılamada aşağıdakiler-
den hangisi dikkate alınmaz?

A)  Özürlü sağlık kurulu raporu
B)  Eğitim performansı
C)  Eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi 
D)  Bireyselleştirilmiş eğitim planı

92.  I. Destek eğitim amaçlı müracaatlarda tıbbi 
    tanılaması ile ilgili özürlü sağlık kurulu raporu
 II. Bireyin, velisinin ya da resmî okul ve 
     kurum yönetiminin yazılı başvurusu
 III. Değerlendirme Kurul Raporu 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri 
Yönetmeliği’ne göre, yukarıdakilerden hangisi 
ya da hangileri eğitsel değerlendirme ve tanıla-
ma için gerekli belgelerden değildir? 

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

93.  I. Cumhuriyet Bayramı
 II. Zafer Bayramı
 III. Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve 
      Spor Bayramı törenleri
 IV. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusal  ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Tören-
ler Yönetmeliği’ne göre yukarıdakilerden hangisi 
ya da hangilerinde koordinatörlüğü Milli Eğitim 
Bakanlığı yapar?

A) I ve II  C) I,II ve III    
B) III ve IV                       D) I,II,III ve IV
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94. Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Tö-
renler Yönetmeliği’ne göre Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nın açılış konuşmasını kim ya-
par?

A)  Cumhurbaşkanı 
B)  Başbakan
C)  Milli Eğitim Bakanı
D)  TBMM Başkanı

95. Milli Eğitim Bakanlığı  Bayrak Törenleri 
Yönergesi’ne göre bayrak taşıma grubu kaç öğ-
renciden oluşur?

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

96. Milli Eğitim Bakanlığı  Bayrak Törenleri 
Yönergesi’ne göre tek bayrak direği bulunan 
okul ve kurumlardaki bayrak töreni ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A)  Törenlerde Bayrağın çekilme, indirilme ve 
 taşınmasında son sınıftaki kız ve erkek 
 öğrenciler sırayla görevlendirilir.
B)  Okul/kurumlarda bayrak direği bulunması ve 
 tören yapılabilmesi durumunda ayrıca 
 seyyar direkli Bayrak kullanılmaz.
C)  Bayrağı çeken öğrenci, çekme işi 
 tamamlandıktan sonra ipi sabitleyip direkten iki 
 adım geriye uzaklaşarak ön cephesi Bayrağa 
 dönük hazır ol duruşunda İstiklal Marşı’na 
 katılır.
D)  Öğrenciler ve diğer görevliler tören için yerini 
 almadan bir süre önce direkte çekili bulunan 
 Bayrak, cephesi Bayrağa dönük olarak duran 
 iki öğrenci ve Bayrağı indirecek bir öğrenci 
 tarafından hazır ol duruşta başla 
 selamlandıktan sonra, nöbetçi öğretmen 
 eşliğinde hızlı hızlı indirilir.

97. Millî Eğitim Bakanlığı Okul - Aile Birliği 
Yönetmeliği’ne göre, okul aile birliği denetim ku-
rulu, genel kurulca seçilen kaç asıl ve kaç yedek 
üyeden oluşur? 

A)  Dört asıl ve iki yedek üye 
B)  İki asıl ve iki yedek üye 
C)  Üç asıl ve üç yedek üye 
D)  Üç asıl ve iki yedek üye 

98. Millî Eğitim Bakanlığı Okul - Aile Birliği 
Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi 
yönetim kurulunca tutulacak defter, dosya ve 
belgelerden değildir?

A)  Zimmet defteri 
B)  Genel Kurul tutanak dosyası 
C)  Gelen - giden evrak defteri 
D)  Mali mevzuat hükümlerine göre düzenlenen 
 gelir - gider makbuzları

99. Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurum-
ları  Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre 
seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az kaç 
öğrenci tarafından seçilmesi gerekir? 

A) 3   B) 5  C) 7  D) 10

100. Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurum-
ları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre 
öğrenci, sınav sonucunun duyurulduğu tarihten 
itibaren en çok kaç iş günü içerisinde, sınav kâ-
ğıdının yeniden incelenmesini ve değerlendiril-
mesini isteyebilir?

A) 15  B) 12 C) 10 D) 7



Bilinmelidir ki, Mağduriyetiniz, Mağduriyetimizdir


