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MEMUR 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna 

göre, devlet memurluğuna alınacaklarda 

aranan genel şartlardan biri değildir? 

a) Türk Vatandaşı olmak 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

c) İlkokulu bitirmiş olmak 

d) 18 yaşını tamamlamış olmak 
 

15 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kural olarak 

ortaokulu bitirenler memur olabileceği bulunmadığı 

takdirde ilkokul mezunlarının da istihdam edilebileceği 

ifade edilmiştir. Bu düzenleme istisnai bir durum olarak 

gözükse de sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 

 

Aşağıdakilerden hangisi, 2547 Sayılı 

Kanuna göre, memurlar hakkında 

yürütülecek bir disiplin soruşturmasında 

uyulacak esaslardan biri değildir? 

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 

fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri 

yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. 

b) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

c) Soruşturmacının görev ve unvanı, 

soruşturulanın görev ve unvanının altında 

veya onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

d) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili 

bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık 

dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma 

yetkisine haizdir. 
 

34 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması 

ve bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam 

etmesi gerekirken “memurlar hakkında” diye devam 

etmesi, soru kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun 

iptaline karar verilmiştir. 

 

2547 Sayılı Kanuna göre, memurlar 

hakkında yürütülecek bir disiplin 

soruşturmasında, ek süre talep edilmezse ne 

kadar süre içerisinde bitirilmelidir? 

a) 2 hafta 

b) 1 ay 

c) 2 ay 

d) 3 ay 
 

35 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması 

ve bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam 

etmesi gerekirken “memurlar hakkında” diye devam 

etmesi, soru kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun 

iptaline karar verilmiştir. 

 



2 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
2547 Sayılı Kanun kapsamında yürütülecek 

memurlar hakkında bir disiplin 

soruşturmasında, soruşturulan kişiye 

verilecek savunma imkanı için en az ne 

kadar süre tanınması gerekir? 

a) 3 gün 

b) 7 gün 

c) 10 gün 

d) 15 gün 
 

36 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanun kapsamında” diye soru kökünün 

başlaması ve bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye 

devam etmesi gerekirken “memurlar hakkında” diye 

devam etmesi, soru kökünü hatalı hale getirdiğinden 

sorunun iptaline karar verilmiştir. 

 

 



1 
 

MÜHENDİS (ELEKTRİK ELEKTRONİK) 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Özdirenci 10-5 Ωcm olan 100 m 

uzunluğundaki iletkenin kesiti 4 mm2 

olduğuna göre iletkenin direnci kaç Ω'dur? 

a) 250 

b) 25 

c) 2,5 

d) 0,25 
 

2 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

10-5 ifadesi sehven 10-5 şeklinde yazılmıştır. Sonucu 

etkileyeceği için sorunun iptal edilmesine karar 

verilmiştir. 

39******20* 

Empedenası 24 + J24 Ω olan bir yükün 

harcadığı ortalama gücü sabit tutarak güç 

katsayısını 0,9 geri yapabilmek için ne 

yapılmalıdır? 

a) Kaynağın gücü arttırılmalıdır 

b) Yüke paralel bobin bağlanmalıdır 

c) Yüke paralel kondansatör bağlanmalıdır 

d) Yüke seri bobin bağlanmalıdır 
 

11 Soru geçerlidir. 
Soru hesap makinesi kullanımını gerektirmeyen bilgiye 

dayalı bir sorudur.  
39******20* 

Seri bağlı alternatif akım devresinde R=10 

Ω, XL= 15 Ω ve XC=8 Ω ise bu devre için 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Omik bir devredir 

b) Akım gerilimden ileri olan bir devredir 

c) Akım gerilimle aynı fazdadır 

d) Endüktif yüklü devredir 
 

12 Soru geçerlidir. 
Soru hesap makinesi kullanımını gerektirmeyen bilgiye 

dayalı bir sorudur. 
39******20* 

Bir devrenin yük empedansı 5 + J5 Ω ise 

güç katsayısı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) 0,5 ileri 

b) 0,5 geri 

c) 0,7 geri 

d) 0,7 ileri 
 

15 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

Genel sınav kuralları içerisinde hesap makinesi kullanımı 

yasaklanmıştır. Ancak, Mühendis (Elektrik Elektronik) 

sınavının bazı sorularında hesap makinesi kullanımı 

gerekli olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle sorunun 

iptaline karar verilmiştir. 

39******20* 



2 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
2000 Wgüce sahip bir transformatörde 5 W 

bakır, fuko ve histerisiz kayıplarına 

harcanıyorsa bu transformatörün verimi 

yüzde kaçtır? 

a) 97,5 

b) 95,7 

c) 93,5 

d) 97 
 

25 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

Seçenekler arasında sehven doğru cevabın yer 

almaması nedeniyle sorunun iptal edilmesine karar 

verilmiştir. 

39******20* 

BCD aşağıdakilerden hangisinde doğru 

tanımlanmıştır? 

a) Tüm ikilik sayılara verilen ortak addır 

b) Decimal rakamların ikilik sayı sistemine 

kodlanması sonucu oluşan kodur 

c) Decimal sayılar için kullanılan koddur 

d) 8 bitlik sayılardır 
 

26 Soru geçerlidir. 
BCD verilen konular kapsamında “Sayı tabanları ve 

dönüşümleri” konusu içinde değerlendirilmiştir. 
39******20* 

Bir bit'lik bellek birimi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Sayıcı 

b) Flip flop 

c) Ve kapısı 

d) Kod çözücü 
 

31 Soru geçerlidir. 
Soru konular kapsamında “Mantık Kapıları” konusu 

içinde değerlendirilmiştir. 
39******20* 

M sayıdaki giriş bilgisini N sayıdaki kodlu 

çıkışa dönüştüren devrelere ne ad verilir 

a) Decoder 

b) Multiplexer 

c) Encoder 

d) Demultiplexer 
 

32 Soru geçerlidir. 
Soru konular kapsamında “Mantık Kapıları” konusu 

içinde değerlendirilmiştir. 
39******20* 

Aşağıdakilerden hangisi RS flip flop 

kullanılmayan belirsizlik durumudur? 

a) R=0, S=0 

b) R=0, S=1 

c) R=1, S=1 

d) R=1, S=0 
 

35 Soru geçerlidir. 
Soru konular kapsamında “Mantık Kapıları” konusu 

içinde değerlendirilmiştir. 
39******20* 



3 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna 

göre, devlet memurluğuna alınacaklarda 

aranan genel şartlardan biri değildir? 

a) Türk Vatandaşı olmak 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

c) 18 yaşını tamamlamak 

d) İlkokulu bitirmiş olmak 
 

44 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kural olarak 

ortaokulu bitirenler memur olabileceği bulunmadığı 

takdirde ilkokul mezunlarının da istihdam edilebileceği 

ifade edilmiştir. Bu düzenleme istisnai bir durum olarak 

gözükse de sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 

39******20* 

Aşağıdaki fiillerden hangisi 2547 sayılı 

Kanuna göre, memurların disiplin 

soruşturmasında uyarmayı gerektiren bir 

disiplin cezasıdır? 

a) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde 

özen göstermemek 

b) Yayınlarında hasta haklarına riayet 

etmemek 

c) Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık 

etmek 

d) Resmi olarak ders vermekle yükümlü 

bulunulan öğrencilere özel ders vermek 
 

46 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması 

ve bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam 

etmesi gerekirken “memurların” diye devam etmesi, soru 

kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun iptaline karar 

verilmiştir. 

 

 

Cevap kağıdının tekrar değerlendirmesini talep eden adayların cevap kağıtları yeniden incelenmiş olup, kesinleşen yazılı sınav sonuçlarında ilan 

edilmiştir. 
39******20* 

 



1 
 

MÜHENDİS (MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ) 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna 

göre, devlet memurluğuna alınacaklarda 

aranan genel şartlardan biri değildir? 

a) Türk Vatandaşı olmak 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

c) 18 yaşını tamamlamak 

d) İlkokulu bitirmiş olmak 
 

44 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kural olarak 

ortaokulu bitirenler memur olabileceği bulunmadığı takdirde 

ilkokul mezunlarının da istihdam edilebileceği ifade edilmiştir. 

Bu düzenleme istisnai bir durum olarak gözükse de sorunun 

iptal edilmesine karar verilmiştir. 

 

Aşağıdaki fiillerden hangisi 2547 sayılı 

Kanuna göre, memurların disiplin 

soruşturmasında uyarmayı gerektiren bir 

disiplin cezasıdır? 

a) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde 

özen göstermemek 

b) Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek 

c) Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık 

etmek 

d) Resmi olarak ders vermekle yükümlü 

bulunulan öğrencilere özel ders vermek 
 

46 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması ve 

bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam etmesi 

gerekirken “memurların” diye devam etmesi, soru kökünü 

hatalı hale getirdiğinden sorunun iptaline karar verilmiştir. 

 

 



1 
 

MÜHENDİS (ZİRAAT) 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe 
İtiraz Eden 

Aday 
A  

Tarımsal üretim yapan çiftçinin; 

sattığı 

ürünlerle, satın aldığı ürünler 

arasında oluşan pariteye ne ad 

verilir? 

a) Rantabilite 

b) İç ticaret hadleri 

c) Etkinlik 

d) Verimlilik 
 

6 
Soru 

geçerlidir. 

Bu itirazda bahsedilen kaynaklar dışında T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 226, 

Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1225 Tarım Ekonomisi Kitabı 36. Sayfada soru aynı şekilde 

sorulmuş olup iç ticaret haddi bu sınavda sorulan soruda belirtilen şekilde tanımlanmıştır. Bu 

kitap Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyeleri 

tarafından yazılmıştır. (https://www.aof.tc/tarim-ekonomisi-trm101u-ders- 

kitabi.html)  

Ayrıca itiraz eden kişinin de belirtmiş olduğu kaynak olan Bora Süslü ve M. Özgür Yanardağ 

tarafından yapılan “İç Ticaret Hadleri Kavramı ve Türkiye’de 1980 Sonrası İç Ticaret 

Hadlerindeki Gelişmeler” isimli çalışmalarında iç ticaret haddi kavramı da benzer şekilde 

tanımlanmıştır. (“iç ticaret haddi, çiftçinin sattığı ürün miktar indeksiyle çiftçinin satın aldığı 

ürün miktar indeksinin birbirine oranı olarak tanımlanabilir.” 

https://www.mevzuatdergisi.com/2002/08a/02.htm). 

19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. 

Hüseyin Avni Cinemre ve Prof. Dr. Osman Kılıç’ın yazdıkları Tarım Ekonomisi kitabında da 

iç ticaret haddi “Çiftçinin sattığı ürünlerin fiyat endeksinin, satın aldığı ürünlerin fiyat 

endeksine oranına iç ticaret hadleri denir.” şeklinde belirtilmektedir. Cinemre, H.A., Kılıç, O., 

2015. “Tarım Ekonomisi”., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No:11 

(5.Baskı), Samsun, (11): s.179. 

(https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/gamzeaydin/94842/5.%20hafta.pdf ) 

Başka bir çalışmada Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim 

üyeleri tarafından yapılan “Türkiye’de Turunçgil Üretiminde İç Ticaret Hadleri” isimli 

çalışmada “İç ticaret hadleri, bir başlangıç yılına göre çiftçinin eline geçen fiyatlar ile çiftçinin 

ödediği fiyat hareketleri arasındaki oranın ifadesidir.” şeklinde tanımlanmış olup bu ifade 

soruda sorulan ifade ile benzerdir. 

(http://www.makalesistemi.com/panel/files/manuscript_files_publish/e61942b4897972dd6a6 

0f8037db34c7c/961da0c55abc72cc0cd3c804cb2f5a51/a16914b7f24dfb9.pdf) 

Diğer yandan soruda belirtilen iç ticaret haddi dışındaki diğer üç şıkkın soruya verilebilecek 

cevap ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle soru çelişkili değil gayet açık ve 

Tarım Ekonomisi alanı ile birebir ilgilidir. 

35******93* 



2 
 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe 
İtiraz Eden 

Aday 
A  

Aşağıdakilerden hangisi tarım 

sektörünün 

ekonomik büyümeye olan 

katkılarından 

değildir? 

a) Kır-kent arasında ekonomik bir 

köprü 

vazifesi görmesi 

b) Ürünlerin dış satımı ile döviz 

kazanılması 

c) Doğal kaynakların kullanımı ve 

korunması 

d) Düşük nitelikte kırsal işgücünün 

istihdamı 
 

9 
Soru 

geçerlidir. 

Bu soru ile ilgili kaynak T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2717, Açıköğretim Fakültesi 

Yayını No: 1680, Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar Kitabı 6 ve 7. Sayfasında Taylan 

Kıymaz’ın Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir 

Yönünden Yansıması (DPT, Yayın No:2754) adlı çalışmasına atıf yaparak tarım sektörünün 

ekonomik büyüme yönünden katkıları açıkça belirtilmiştir. Ayrıca aynı kitabın 14. sayfasında 

bu sorunun aynısı sorulmuş olup cevabı da “Kır kent arasında ekonomik bir köprü vazifesi 

görmesi” şeklinde belirtilmiştir. 

Kalkınma ve büyüme iki farklı kavramdır. Sınavda sorulan sorularda doğru cevap olan “A” 

şıkkı dışındaki tüm unsurlar doğrudan ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. B şıkkında 

ürünlerin dış satımı ile döviz kazanılması ihracat yönü ile “C” şıkkındaki doğal kaynakların 

kullanımı ve korunması ise üretim faktörlerinden doğanın üretime katılması yani üretimin 

artması ile “D” şıkkındaki kırsal işgücünün istihdamı ise istihdam yönü ile büyümeye katkı 

sağlamaktadır. “A” şıkkı ise kalkınma ile ilgili olup kır kent arasındaki farklılığın azaltılması 

konu edilmiştir. 

35******93* 
 

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi 

Gayri Safi Hasılaya (GSH) dahil 

edilmez? 

a) Pulluk satışından elde edilen 

gelir 

b) İşletmede tüketilen buğday 

c) Kooperatife satılan süt 

d) Aile fertlerinin başka tarım 

işletmelerinden 

elde ettiği gelir 
 

10 
Soru 

geçerlidir. 

Öncelikle bu sınav Ziraat Mühendisliği unvan sınavıdır. Bu sınava giren kişilere sınav öncesi 

çalışılması için verilen konu başlıkları içinde tarım ekonomisi bulunmakta olup sınavda çıkan 

soruların hepsi tarım sektörü ve bu sektör içinde var olan tarım işletmeleri ile ilgilidir. 

Üniversitemizin https://aesem.ahievran.edu.tr/detay/DUYURULAR/1059 adresinde çalışma 

konuları içerisinde Mühendis kadrosu için Tarım Ekonomisi konularının olduğu açıkça 

belirtilmiştir. Bunun dışında herhangi bir soru sorulması veya bu kapsam dışında algılanması 

doğru değildir. Sınav genel bir sınav olmuş olsa itiraz yapan kişinin bu konuda ikileme 

düşmesi normal karşılanabilir. Fakat bu durum söz konusu olmamıştır. 

Bu itirazda bahsedilen soru ile ilgili benzer bir soru T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 

226, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1225 Tarım Ekonomisi Kitabı 82. Sayfada 

sorulmuştur. O soruda da pulluk satışından elde edilen gelirin GSH’ya dahil edilmeyeceği 

açıkça belirtilmektedir. Bu kitabın 70 ve 71. sayfalarında Gayrisaf Hasıla detaylı bir şekilde 

tanımlanmıştır. Bu kitap Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 

öğretim üyeleri tarafından yazılmıştır. (https://www.aof.tc/tarim-ekonomisi-trm101u-ders- 

kitabi.html). 

35******93* 

Bir bölgedeki habitatın, tür ve 

türlerin 

taşıdığı genlerin sayı ve 

çeşitliliğini ifade eden kavram 

hangisidir? 

a) Faktör 

b) Ekolojik Niş 

c) Ekosistem 

d) Habitat 
 

26 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

Sorunun doğru cevabı Biyoçeşitlilik olup, seçenekler arasında yer almaması gerekçesiyle soru 

iptal edilmiştir. 
35******93* 



3 
 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe 
İtiraz Eden 

Aday 
A  

Aynı türe ait bireylerin 

oluşturduğu topluluğun yapısını, 

gelişimini ve değişimini 

inceleyen ekoloji kolu hangisidir? 

a) Kommunite ekolojisi 

b) Ekosistem ekolojisi 

c) Populasyon ekolojisi 

d) Karasal Ekoloji 
 

27 

Doğru cevap C 

olarak 

değiştirilmiştir. 

Cevap anahtarında sorunun doğru cevabı sehven B yazılmış olup, doğru cevabın C seçeneği 

olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 

35******93* 
32******48* 

Bir organizmanın sürekli olarak 

yaşadığı yeri ifade eden kavram 

hangisidir? 

a) Habitat 

b) Populasyon 

c) Kommunite 

d) Biyotop 
 

28 
Soru 

geçerlidir. 

Habitat organizmanın yaşadığı yeri ifade ettiği için sürekli veya doğal yazması tanımı 

değiştirmez.  
35******93* 

Aşağıdakilerden hangisi 657 

sayılı Kanuna göre, devlet 

memurluğuna alınacaklarda 

aranan genel şartlardan biri 

değildir? 

a) Türk Vatandaşı olmak 

b) Kamu haklarından mahrum 

bulunmamak 

c) 18 yaşını tamamlamak 

d) İlkokulu bitirmiş olmak 
 

44 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kural olarak ortaokulu bitirenler memur 

olabileceği bulunmadığı takdirde ilkokul mezunlarının da istihdam edilebileceği ifade 

edilmiştir. Bu düzenleme istisnai bir durum olarak gözükse de sorunun iptal edilmesine karar 

verilmiştir. 

35******93* 



4 
 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe 
İtiraz Eden 

Aday 
A  

Aşağıdaki fiillerden hangisi 2547 

sayılı 

Kanuna göre, memurların 

disiplin 

soruşturmasında uyarmayı 

gerektiren bir 

disiplin cezasıdır? 

a) Maiyetindeki elemanların 

yetiştirilmesinde 

özen göstermemek 

b) Yayınlarında hasta haklarına 

riayet etmemek 

c) Görevi sırasında amirine sözle 

saygısızlık 

etmek 

d) Resmi olarak ders vermekle 

yükümlü 

bulunulan öğrencilere özel ders 

vermek 
 

46 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması ve bilahare “öğretim elemanları 

hakkında” diye devam etmesi gerekirken “memurların” diye devam etmesi, soru kökünü hatalı 

hale getirdiğinden sorunun iptaline karar verilmiştir. 

35******93* 

 

Cevap kağıdının tekrar değerlendirmesini talep eden adayların cevap kağıtları yeniden incelenmiş olup, kesinleşen yazılı sınav sonuçlarında ilan 

edilmiştir. 
35******93* 

 



1 
 

SAĞLIK TEKNİKERİ (SAĞLIK TEKNİKERİ) 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Tek kişi ile yetişkin bir hastada kalp – akciğer 

canlandırması uygulaması sırasında verilmesi 

gereken soluk ile kalp masajı sayısı ne 

olmalıdır? 

a) 1 kalp masajı - 5 soluk 

b) 30 kalp masajı - 1 soluk 

c) 30 kalp masajı - 2 soluk 

d) 15 kalp masajı - 2 soluk 
 

18 

Doğru cevap C 

olarak 

değiştirilmiştir. 

Cevap anahtarında sorunun doğru cevabı sehven B yazılmış 

olup, doğru cevabın C seçeneği olarak değiştirilmesine karar 

verilmiştir. 

19******14* 
12******60* 

Zehirli, tahriş edici veya boğucu gazların 

meydana geldiği bir işyerinde çalışanların 

sağlığının tehlikeye girmemesi için öncelikle 

yapılması gereken aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Maske kullandırılmalı 

b) Havalandırma yapılmalı 

c) Eğitim verilmeli 

d) Çalışma yaptırılmamalı 
 

25 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

9.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve güvenliği 

yönetmeliğinin T.C. Danıştay Onuncu Dairesinin 24.05.2004 

tarih ve 2004/1942 nolu kararıyla yürütmesi durdurulmuştur. 

Ayrıca, Resmî Gazete Tarihi: 12.08.2013 Resmî Gazete 

Sayısı: 28733 ile yürürlüğe giren KİMYASAL 

MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'in 

7 maddesinin g fıkrasının 2 nolu bendinde “2) Riski 

kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonu ve 

yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma 

önlemleri uygulanır.” Şeklinde hüküm bulunmaktadır.  

Yukarıda yazılan nedenlerle bahse konu sorunun cevap 

şıkkının (B) doğru olduğu ancak soru içeriğine bakıldığında 

anlam açısından yanlış anlaşılmalara sebep olabileceği 

düşüncesiyle sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 

19******14* 
12******60* 



2 
 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Aşağıdakilerden hangisi, 2547 Sayılı Kanuna 

göre, memurlar hakkında yürütülecek bir 

disiplin soruşturmasında uyulacak esaslardan 

biri değildir? 

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 

fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri 

yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. 

b) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

c) Soruşturmacının görev ve unvanı, 

soruşturulanın görev ve unvanının altında 

veya onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

d) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili 

bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık 

dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma 

yetkisine haizdir. 
 

45 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması ve 

bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam etmesi 

gerekirken “memurlar hakkında” diye devam etmesi, soru 

kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun iptaline karar 

verilmiştir. 

 

 

Cevap kağıdının tekrar değerlendirmesini talep eden adayların cevap kağıtları yeniden incelenmiş olup, kesinleşen yazılı sınav sonuçlarında ilan 

edilmiştir. 
12******60* 

 



1 
 

ŞEF 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  
Aşağıdakilerden fiillerden hangisi 2547 

sayılı Kanuna göre, memurlar hakkında 

kınamayı gerektiren bir disiplin cezası 

değildir? 

a) Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek 

b) Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık 

etmek 

c) Mevzuatta öngörülen bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmemek 

d) Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve 

ekolojik dengeye zarar vermek 
 

21 71 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması 

ve bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam 

etmesi gerekirken “memurlar hakkında” diye devam 

etmesi, soru kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun 

iptaline karar verilmiştir. 

59******90* 
51******57* 
31******22* 

Aşağıdaki fiillerden hangisi 2547 Sayılı 

Kanun kapsamında yürütülecek bir ceza 

soruşturması değildir? 

a) Öğretim elemanının görevi dolayısıyla 

işlediği fiiller 

b) Öğretim elemanının görevi sırasında işlediği 

fiiller 

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

memurların görevi sırasında işledikleri 

fiiller 

d) Öğretim elemanının ağır cezayı gerektiren 

suçüstü halleri 

 

23 73 Soru geçerlidir. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 53. maddesinde ceza 

soruşturması usulünü düzenleyen (C) bendine göre, (a), 

(b) ve (c) şıkları yürütülecek bir ceza soruşturması 

kapsamındadır. Dolayısıyla soru ile cevap arasında 

herhangi bir hata bulunmamaktadır. 

22******98* 
11******77* 

2547 Sayılı Kanuna göre, memurlar 

hakkında yürütülecek bir disiplin 

soruşturmasında, ek süre talep 

edilmezse ne kadar süre içerisinde 

bitirilmelidir? 

a) 6 ay 

b) 4 ay 

c) 2 ay 

d) 1 ay 
 

24 74 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması 

ve bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam 

etmesi gerekirken “memurlar hakkında” diye devam 

etmesi, soru kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun 

iptaline karar verilmiştir. 

59******90* 



2 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  

"Enstitüde görevli asistanlar hakkında 

………………… gibi işlem yapılır." 

2914 Sayılı Kanuna göre, yukarıdaki 

cümlede yer alan boşluk nasıl 

doldurulmalıdır? 

a) Uzman 

b) Okutman 

c) Araştırma görevlisi 

d) Doktor öğretim üyesi 
 

29 79 

Doğru cevap C 

seçeneği olarak 

değiştirilmiştir. 

Cevap anahtarında sorunun doğru cevabı sehven B 

yazılmış olup, doğru cevabın C seçeneği olarak 

değiştirilmesine karar verilmiştir. 

48******75* 
52******43* 
39******92* 
22******98* 
51******57* 
31******22* 
11******77* 
34******25* 
48******55* 
22******68* 

2914 Sayılı Kanuna göre, öğretim 

elemanlarının kadro derece yükselmelerinin 

yapılabilmesi için aşağıdaki koşulların 

hangisi 

ya da hangilerinin gerçekleşmesi gerekir? 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş ve bu 

derecenin 3. kademe aylığını bir yıl fiilen 

almış olmaları 

b) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla 

boş bir kadronun bulunması 

c) Olumlu sicil almış olmaları 

d) Hepsi 

 

32 82 Soru geçerlidir. 

2914 Sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan 

düzenlemeler dikkate alındığında, söz konusu soruda bir 

hata bulunmamaktadır. 

51******57* 
31******22* 

2809 Sayılı Kanunun amacı nedir? 

a) Yükseköğretim kurumlarının 

teşkilatlanmasını düzenlemek 

b) Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim 

elemanları tanımına giren personeli 

sınıflandırmak 

c) Tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun 

olarak kişilerin bilgi edinme hakkını 

kullanmalarını sağlamak 

d) Türk vatandaşlarının yetkili makamlara yazı 

ile başvurma haklarının kullanılma biçimini 

düzenlemek 

 

36 86 Soru geçerlidir. 

Her bir soru bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi 

gerektiğinden, sorular arasında ilişki kurup yanlış 

yönlendirme yapıldığını iddia etmenin tutarlı ve makul 

olmadığı değerlendirilerek itiraz yerinde bulunmamıştır. 

51******57* 
31******22* 



3 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  
2809 Sayılı Kanuna göre, "uygulama 

merkezleri" hangi amaç için açılır? 

a) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda 

araştırma ve uygulama yapmak için 

b) Ara insangücü yetiştirmek için 

c) Belirli bir meslek alanında eleman 

yetiştirmek için 

d) Hepsi 

 

38 88 Soru geçerlidir. 

- 2809 sayılı Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının (g) 

bendinde yer alan düzenleme dikkate alındığında, soruda 

bir hata bulunmamaktadır. 

 

- Her bir soru bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi 

gerektiğinden, sorular arasında ilişki kurup yanlış 

yönlendirme yapıldığını iddia etmenin tutarlı ve makul 

olmadığı değerlendirilerek itiraz yerinde bulunmamıştır. 

51******57* 

31******22* 

2809 Sayılı Kanuna göre, alt düzeydeki 

eğitim kurumlarının öğretmenlerine ve 

yöneticilerine ve imkanları dahilinde diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının personeline 

hizmetiçi eğitimi ile ilgili kursları açmak ve 

düzenlemekle yükümlü kurum veya 

kurumlar hangileridir? 

a) Üniversiteler 

b) Belediyeler 

c) İçişleri Bakanlığı 

d) Milli Eğitim Bakanlığı 

 

39 89 Soru geçerlidir. 

Her bir soru bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi 

gerektiğinden, sorular arasında ilişki kurup yanlış 

yönlendirme yapıldığını iddia etmenin tutarlı ve makul 

olmadığı değerlendirilerek itiraz yerinde bulunmamıştır. 

31******22* 

2809 Sayılı Kanuna göre, kurum ve 

kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili 

cevaplarını nasıl başvuru sahibine 

bildirirler? 

a) Sadece elektronik ortamda 

b) Sözlü veya elektronik ortamda 

c) Yazılı veya elektronik ortamda 

d) Sadece yazılı olarak 

 

40 90 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

Soru kökü, Bilgi Edinme Kanununa (4982 Sayılı Kanuna) 

göre başlaması gerekirken, 2809 sayılı Kanuna göre 

başlaması, soruyu hatalı hale getirdiğinden sorunun 

iptaline karar verilmiştir. 

51******57* 

31******22* 



4 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  
Mali saydamlık ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi zorunlu değildir? 

a) Kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve 

desteklemelerin iki yılı geçmemek üzere 

belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna 

açıklanması 

b) Kalkınma planları ve yıllık programların 

uygulanması ve uygulama sonuçları ile 

raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir 

olması 

c) Görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak 

tanımlanması 

d) Kamu hesaplarının standart bir muhasebe 

sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe 

prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine 

göre oluşturulması 

 

53 3 Soru geçerlidir. 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 

7. maddesinde, “mali saydamlık” konusu düzenlenmiştir. 

Bu maddenin 1. fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde, 

mali saydamlık için zorunluluk arz eden hususlar 

düzenlenmiştir. Bu hususlar doğrultusunda söz konusu 

soruda, zorunluluk arz etmeyen bir husus sorulmuştur. 

Dolayısıyla soru metniyle ve şıklar arasında herhangi bir 

hata söz konusu değildir. 

22******98* 

124 Sayılı KHK'ya göre, Yükseköğretim 

Kurulu İdari Teşkilatının başını teşkil eden 

birim aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Özel Kalem Müdürlüğü 

b) Genel Sekreterlik 

c) Eğitim, Öğretim Daire Başkanlığı 

d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
63 13 

Doğru cevap B 

seçeneği olarak 

değiştirilmiştir. 

Cevap anahtarında sorunun doğru cevabı sehven C 

yazılmış olup, doğru cevabın B seçeneği olarak 

değiştirilmesine karar verilmiştir. 

48******75* 
52******43* 
39******92* 
22******98* 
51******57* 
31******22* 
11******77* 
34******25* 
48******55* 
22******68* 



5 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  
I- Üniversite personelinin atama, özlük ve 

emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, 

II- Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki 

kanunlara uygun olarak icrasında, idareye 

yardımcı olmak, 

III- Üniversite idari teşkilatında bulunan 

birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde 

çalışmasını sağlamak 

Yukarıda yer alan görevlerden hangisi ya 

da hangileri Üniversite genel sekreterliğinin 

görevleri arasında yer alır? 

a) I-II 

b) II-III 

c) III 

d) I 

 

65 15 Soru geçerlidir. 

124 Sayılı KHK’nın 27. maddesinde, Genel Sekreterliğin 

görevleri düzenlenmiştir. Söz konusu soruda, sadece (III) 

numaralı cümlede belirtilen görev, Genel Sekreterliğin 

görev alanında girmektedir. Dolayısıyla bu soruda, 

herhangi bir hata mevcut değildir. 

22******98* 
11******77* 

Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve 

esaslar hakkında yönetmeliğine göre gerçek 

kişilere muhatap yazışmalarda 

aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? 

a) Saygılarımla 

b) İyi Dileklerimle 

c) Başarılar dilerim 

d) Bilgilerinize Sunulur 

 

71 21 Soru geçerlidir. 

Soru kökü, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliği esas aldığından, 

yönetmeliğin 12. maddesinin son fıkrasının (e) bendinde 

yer alan düzenlemeler dikkate alındığında soruda herhangi 

bir hata bulunmamaktadır. 

51******57* 

31******22* 

Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve 

esaslar hakkında yönetmeliğine göre 

tutanaklarda imza metni neresinde olabilir? 

a) Metnin bitiminde 

b) Sağ üst tarafında 

c) Giriş Kısmında 

d) Metnin İmza Kısmının Altında 

 

72 22 Soru geçerlidir. 

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesinde, “imza” konusu 

düzenlenmiştir. 17. maddenin 1. fıkrası, “Metnin 

bitiminden itibaren” diye başlamaktadır. Söz konusu 

sorunun kökü, “… olabilir?” şeklindedir ve imzanın 

tutanağın neresinde olabileceği sorulmuştur. İtiraz konusu 

ise, tarihe ilişkindir. Dolayısıyla soru ve cevap arasında 

herhangi bir hata bulunmamaktadır. 

39******92* 
22******98* 



6 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  
Devlet Memurlarının Şikayet ve 

Müracaatları Hakkında Yönetmeliğe göre 

şikayete ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Devlet Memurları amirleri veya kurumları 

tarafından kendilerine uygulanan idari 

eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakkına 

sahiptirler 

b) Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç 

teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi 

şikayeti kabul eden amirlerce sağlanır. 

c) Toplu şikayet yasaktır. 

d) Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade 

edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun 

olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. 

 

76 26 Soru geçerlidir. 

Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında 

Yönetmeliğin “toplu şikayeti” düzenleyen 4. maddesi 

mülga edildiğinden, yasak olmaktan çıkarılmıştır. 

Dolayısıyla soruda herhangi bir hata bulunmamaktadır. 

31******22* 
48******55* 

 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği'ne göre atanma ve başvuru 

sürecine ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Doktor öğretim üyesi kadrolarına 

başvuranlar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma 

ve yayınlarını dört nüsha olarak ilgili 

dekanlığa teslim eder. 

b) Fakültelerde dekan, ilan edilen kadrolar için 

adayların durumlarını incelemek üzere üç 

profesör veya doçent kadrosunda bulunan 

doçenti, ilana son başvuru tarihinden 

itibaren on gün içinde tespit eder. 

c) Dekan her aday için bu öğretim üyelerine, 

adaylarla ilgili bilimsel yayın ve çalışmalara 

ilişkin dosyaları göndererek bir ay içerisinde 

yazılı görüşlerini bildirmelerini ister. 

d) Bir açık kadroya birden fazla adayın 

başvurması halinde yönetim kurulu 

gerekçeli olarak tercihini belirtir. 

 

82 32 Soru geçerlidir. 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nde yer alan atanma ve başvuru süreci ile 

ilgili düzenlemeler dikkate alındığında, (B) seçeneğinde 

yer alan “on günlük” sürenin “on beş gün” olması 

gerekmektedir. Soru, doğrudan herhangi bir öğretim 

üyesine yönelik olmayıp burada yönetmeliğe aykırı 

cevabın bulunması beklenmektedir. Dolayısıyla söz 

konusu soru, yeterince açıktır. 

22******98* 



7 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği'ne göre atamaya ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Fakültelerde ilgili dekanın önerisi ile rektör 

tarafından en az bir en çok üç yıl süre ile 

atanır. 

b) Her atama süresinin sonunda görev 

kendiliğinden sona erer. 

c) Görev süresi sona erenler ilgili yönetim 

kurulunun uygun görüşü üzerine rektör 

tarafından yeniden atanabilir. 

d) Doktor öğretim üyeleri, ilgili yönetim 

kurulunun görüşü alınır. 

 

83 33 Soru geçerlidir. 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma 

Yönetmeliği’nde yer alan atanma ve başvuru süreci ile 

ilgili düzenlemeler dikkate alındığında, (A) seçeneğinde 

yer alan “üç yıllık” sürenin “dört yıl” olması 

gerekmektedir. Soru, doğrudan herhangi bir öğretim 

üyesine yönelik olmayıp burada yönetmeliğe aykırı 

cevabın bulunması beklenmektedir. Dolayısıyla söz 

konusu soru, yeterince açıktır. 

51******57* 

31******22* 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği'ne göre sözlü sınava ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Sözlü sınav şartı bulunan yükseköğretim 

kurumlarının doçent kadrolarına başvurmak 

isteyen adaylar için ayrıca sözlü sınav 

yapılır. 

b) Adayın başvurduğu bilim/sanat alanına göre 

beş asıl iki yedek üyeden oluşan sözlü sınav 

jürisi belirlenir. 

c) Sınav jürisi ilgili üniversitenin rektörü 

tarafından belirlenir. 

d) Sözlü sınav sürecini rektör yürütür ve 

sonuçlandırır. 
 

84 34 Soru geçerlidir. 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nde yer alan sözlü sınavla ilgili düzenlemeler 

dikkate alındığında, (C) seçeneğinde yer alan “sınav 

jürisinin rektör tarafından belirlenmesi” doğru olmayıp 

bunun “rektörün talebi üzerine Üniversitelerarası Kurul 

tarafından belirlenmesi” gerekmektedir. Dolayısıyla söz 

konusu soruda bir hata bulunmamaktadır. 

22******98* 



8 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında 

Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 

Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 

Yönetmeliğe göre; yükseköğretim 

kurumları, üniversite yönetim kurulu 

kararıyla birlikte, bir yıl sonraki ilan 

edilmesi planlanan kadroları, hangi zaman 

aralığı içerisinde Yükseköğretim Kuruluna 

gönderir? 

a) Her yıl aralık ayı içinde 

b) Her yıl ocak ayı içinde 

c) Her yıl kasım ayı içinde 

d) Her yıl haziran ayı içinde 

 

92 42 Soru geçerlidir. 

Danıştay 8. Dairesinin Esas No: 2020/3357 sayılı 

kararında, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim 

Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve 

Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin 8. 

fıkrasının yürütmesini durdurmuştur. Söz konusu sorunun 

dayanağı olan düzenlemenin yürütmesinin durdurulmuş 

olması, sorunun cevabını etkilememektedir. Çünkü 

yürütmenin durdurulması kararları, ilgili normun icrai 

olma niteliğini askıya almış olup idari işlemin 

uygulanmasını davanın sonuçlanmasından sonraya 

erteleyen idari yargıya özgü bir yargısal karardır. 

Dolayısıyla henüz ilgili düzenlemenin iptal edilmemiş 

olması, söz konusu soruda belirli bir tarihin verilmemesi 

ve sadece bir yönetmelik düzenlemesinin sorulması soruya 

ilişkin bir itirazı gerektirmemektedir. 

34******25* 

 

Cevap kağıdının tekrar değerlendirmesini talep eden adayların cevap kağıtları yeniden incelenmiş olup, kesinleşen yazılı sınav sonuçlarında ilan 

edilmiştir. 
21******83* 
48******55* 
32******68* 

 



1 
 

ŞOFÖR 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna 

göre, devlet memurluğuna alınacaklarda 

aranan genel şartlardan biri değildir? 

a) Kamu haklarından mahrum olmamak 

b) Türk Vatandaşı olmak 

c) 18 yaşını tamamlamak 

d) İlkokulu bitirmiş olmak 
 

7 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kural olarak 

ortaokulu bitirenler memur olabileceği bulunmadığı 

takdirde ilkokul mezunlarının da istihdam edilebileceği 

ifade edilmiştir. Bu düzenleme istisnai bir durum olarak 

gözükse de sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 

 

Aşağıdakiler fiillerden hangisi 2547 sayılı 

Kanuna göre, memurlar hakkında 

uyarmayı gerektiren bir disiplin cezası 

değildir? 

a) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde 

özen göstermemek 

b) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak 

c) Görevin tam ve zamanında yapılmasında 

kayıtsızlık göstermek 

d) Resmi olarak ders vermekle yükümlü 

bulunulan öğrencilere özel ders vermek 
 

24 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması 

ve bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam 

etmesi gerekirken “memurlar hakkında” diye devam 

etmesi, soru kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun 

iptaline karar verilmiştir. 

 

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda 

gücün kaynağıdır? 

a) Tekerlek 

b) Motor 

c) Vites kutusu 

d) Şaft 
 

81 

Doğru cevap B 

olarak 

değiştirilmiştir. 

Cevap anahtarında sorunun doğru cevabı sehven A 

yazılmış olup, doğru cevabın B seçeneği olarak 

değiştirilmesine karar verilmiştir. 

16******50* 

 

Cevap kağıdının tekrar değerlendirmesini talep eden adayların cevap kağıtları yeniden incelenmiş olup, kesinleşen yazılı sınav sonuçlarında ilan 

edilmiştir. 
16******50* 

 



1 
 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanuna 

göre, devlet memurluğuna alınacaklarda 

aranan genel şartlardan biri değildir? 

a) Türk Vatandaşı olmak 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

c) 18 yaşını tamamlamak 

d) İlkokulu bitirmiş olmak 

 

16 66 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kural olarak 

ortaokulu bitirenler memur olabileceği bulunmadığı 

takdirde ilkokul mezunlarının da istihdam edilebileceği 

ifade edilmiştir. Bu düzenleme istisnai bir durum olarak 

gözükse de sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 

37******21* 

Aşağıdaki fiillerden hangisi 2547 sayılı 

Kanuna göre, memurların disiplin 

soruşturmasında uyarmayı gerektiren bir 

disiplin cezasıdır?  

a) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde 

özen göstermemek  

b) Yayınlarında hasta haklarına riayet 

etmemek 

c) Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık 

etmek 

d) Resmi olarak ders vermekle yükümlü 

bulunulan öğrencilere özel ders vermek 

 

22 72 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması 

ve bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam 

etmesi gerekirken “memurların” diye devam etmesi, soru 

kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun iptaline karar 

verilmiştir. 

 

Bu olayda yapılacak ceza soruşturması ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Cumhuriyet savcısı ceza soruşturması 

yapamaz, soruşturma (C)'nin sicil amiri 

tarafından yaptırılır. 

b) Ağır cezayı gerektiren suç üstü hali olduğu 

için adli merciler soruşturmayı ve 

kovuşturmayı yapar. 

c) Ceza soruşturması, Danıştay'ın 2. Dairesi 

tarafından yaptırılır. 

d) Ceza soruşturması, üniversite yönetim 

kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç 

kişilik kurul tarafından yapılır. 
 

24 74 

Doğru cevap B 

seçeneği olarak 

değiştirilmiştir. 

Cevap anahtarında sorunun doğru cevabı sehven A 

yazılmış olup, doğru cevabın B seçeneği olarak 

değiştirilmesine karar verilmiştir. 

11******80* 
23******96* 
15******98* 
44******25* 
53******49* 
23******79* 



2 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  
Aşağıdakilerden hangisi, 2547 Sayılı 

Kanuna göre, memurlar hakkında 

yürütülecek bir disiplin soruşturmasında 

uyulacak esaslardan biri değildir? 

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 

fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri 

yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. 

b) Soruşturmacının görev ve unvanı, 

soruşturulanın görev ve unvanının altında 

veya onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

c) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

d) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili 

bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık 

dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma 

yetkisine haizdir. 

 

26 76 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması 

ve bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam 

etmesi gerekirken “memurlar hakkında” diye devam 

etmesi, soru kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun 

iptaline karar verilmiştir. 

 

2547 Sayılı Kanun’a göre, memurlar 

hakkında yürütülecek bir disiplin 

soruşturmasında, ek süre talep edilmezse ne 

kadar süre içerisinde bitirilmelidir? 

a) 1 ay 

b) 2 ay 

c) 4 ay 

d) 6 ay 

 

27 77 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması 

ve bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam 

etmesi gerekirken “memurlar hakkında” diye devam 

etmesi, soru kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun 

iptaline karar verilmiştir. 

53******49* 

2547 Sayılı Kanun kapsamında memurlar 

hakkında yürütülecek bir disiplin 

soruşturmasında, soruşturulan kişiye 

verilecek savunma imkanı için en az ne 

kadar süre tanınması gerekir? 

a) 15 gün 

b) 10 gün 

c) 7 gün 

d) 3 gün 

 

28 78 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanun kapsamında” diye soru kökünün 

başlaması ve bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye 

devam etmesi gerekirken “memurlar hakkında” diye 

devam etmesi, soru kökünü hatalı hale getirdiğinden 

sorunun iptaline karar verilmiştir. 

 



3 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  
"Enstitüde görevli asistanlar hakkında 

………………… gibi işlem yapılır." 

2914 Sayılı Kanuna göre, yukarıdaki 

cümlede yer alan boşluk nasıl 

doldurulmalıdır? 

a) Uzman 

b) Okutman 

c) Doktor öğretim üyesi 

d) Araştırma görevlisi 

 

36 86 

Doğru cevap D 

seçeneği olarak 

değiştirilmiştir. 

Cevap anahtarında sorunun doğru cevabı sehven C 

yazılmış olup, doğru cevabın D seçeneği olarak 

değiştirilmesine karar verilmiştir. 

11******80* 
23******96* 
15******98* 
44******25* 
53******49* 
23******79* 
73******25* 

 

2914 Sayılı Kanuna göre, öğretim 

elemanlarının kadro derece yükselmelerinin 

yapılabilmesi için aşağıdaki koşulların 

hangisi ya da hangilerinin gerçekleşmesi 

gerekir? 

a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla 

boş bir kadronun bulunması 

b) Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş ve bu 

derecenin 3. kademe aylığını bir yıl fiilen 

almış olmaları 

c) Olumlu sicil almış olmaları 

d) Hepsi 

 

39 89 Soru geçerlidir. 

2914 Sayılı Kanunun 7. maddesinde yer alan 

düzenlemeler dikkate alındığında, söz konusu soruda bir 

hata bulunmamaktadır. 

73******25* 

2914 Sayılı Kanuna göre, diğer öğretim 

elemanlarında ikinci dereceden aylık 

alanlara 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru, 

ek gösterge dahil, brüt aylık tutarının ne 

kadar ödenir? 

a) % 130'u 

b) % 165'i 

c) % 117'si 

d) % 110'u 

 

40 90 Soru geçerlidir. 

2914 sayılı Kanunun 12. maddesinde yer alan 

düzenlemelere göre, söz konusu sorunun doğru cevabında 

bir hata bulunmamaktadır. 

53******49* 



4 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  
2809 Sayılı Kanuna göre, "meslek 

yüksekokulları" hangi amaç için açılır? 

a) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda 

araştırma ve uygulama yapmak için 

b) Ara insangücü yetiştirmek için 

c) Belirli bir meslek alanında eleman 

yetiştirmek için 

d) Hepsi 

 

45 95 Soru geçerlidir. 

Soru kökü “2809 sayılı Kanuna göre” diye başladığından 

ve Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine göre, 

meslek yüksekokullarının hangi amaç için açılacağı açıkça 

ifade edildiğinden soruda bir hata bulunmamaktadır. 

15******98* 
73******25* 

4982 Sayılı Kanunda, "kurul" olarak 

tanımlanan merci, aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 

b) Bilgi edinme başvurusu yapacak makam ve 

merciler 

c) Yükseköğretim Kurulu 

d) Üniversiteler 

47 97 

Doğru cevap A 

seçeneği olarak 

değiştirilmiştir. 

Cevap anahtarında sorunun doğru cevabı sehven C 

yazılmış olup, doğru cevabın A seçeneği olarak 

değiştirilmesine karar verilmiştir. 

11******80* 
65******29* 
23******79* 
15******98* 
44******25* 
53******49* 
23******79* 
73******25* 

Aşağıdaki konularla ilgili bilgi veya 

belgelerden hangisi, 4982 Sayılı Kanun 

kapsamındadır? 

a) Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek 

bilgi veya belgeler 

b) Fikir ve sanat eserlerine ilişkin bilgi veya 

belgeler 

c) Özel hayatın gizliliğine ilişkin bilgi veya 

belgeler 

d) Kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne 

şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığına 

ilişkin bilgiler 

48 98 Soru geçerlidir. 

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 8. maddesinde, 

yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya 

belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı 

veya açıklandığı başvurana bildirilir” ifadesi, Kanun 

kapsamında olduğunu göstermektedir. Kanunun 24. 

maddesinde de “Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak 

yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun 

hükümleri uygulanır” ifadesi, ilgili kanuna atıf yapmak 

suretiyle, Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Dolayısıyla 

söz konusu soruda, herhangi bir hata bulunmamaktadır. 

23******96* 
23******79* 
73******25* 

Aşağıdakilerden hangisi 3628 Sayılı 

Kanunun amaçlarından biridir? 

a) Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele etmek 

b) Haksız mal edinmelerin cezalandırılmasını 

sağlamak 

c) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunmayı 

cezalandırmak 

d) Hepsi 

 

51 1 Soru geçerlidir. 

Kanunun amaç başlıklı 1. maddesinde, “haksız mal 

edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde 

uygulanacak hükümler” ifadesi çerçeve bir hüküm 

niteliğinde olup bilahare 12. ve 13. maddede yer alan 

düzenlemelerle açıklığa kavuşturulmuştur. Bu maddelerde 

haksız mal edinme ve gerçeğe aykırı bildirime bulunma 

halleri yaptırıma bağlanarak cezalandırılmıştır. 

Dolayısıyla soruda herhangi bir hata bulunmamaktadır. 

15******98* 
37******21* 
53******49* 



5 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  
124 Sayılı KHK'ya göre, aşağıdakilerden 

hangisi Yükseköğretim İdari Teşkilatı 

birimlerinden biridir? 

a) Özel Kalem Müdürlüğü 

b) Genel Sekreterlik 

c) İnşaat, Bakım, Onarım Daire Başkanlığı 

d) Hukuk Müşavirliği 

 

65 15 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

Soruda doğru cevap bulunmadığından sorunun iptaline 

karar verilmiştir. 

23******96* 
15******98* 
44******25* 
23******79* 
73******25* 

Aşağıdakilerden hangisi idari hizmetler 

grubunda yer alır? 

a) Şef 

b) Muhasebeci 

c) Çözümleyici 

d) Uzman 

68 18 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

Soru kökünde hangi norma göre sorulduğu 

belirtilmediğinden sorunun iptaline karar verilmiştir. 
65******29* 

Aşağıdaki mesleklerden hangisi Devlet 

Memurlarının Şikayet ve Müracaatları 

Hakkında Yönetmeliğine tabi değildir? 

a) Anayasa Mahkemesi Başkanı 

b) Yüzbaşı 

c) Profesör 

d) Kadrolu SGK Avukatı 

 

76 26 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

Soru “tabidir?” şeklinde bitmesi gerekirken “tabi 

değildir?” şeklide tamamlanması, soruda cevap 

bulunmamasına sebep olduğundan, sorunun iptaline karar 

verilmiştir. 

65******29* 
23******96* 
44******25* 
53******49* 
23******79* 
73******25* 

Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek 

avanslarda aşağıdaki belgelerden hangisi 

bağlanmaz? 

a) Harcama talimatı, ihale mevzuatına göre 

yapılacak alımlarda onay belgesi, 

b) Avans teminatına ilişkin alındının onaylı 

örneği, 

c) Gereken hallerde kredi izin yazısı  

d) Gereken hallerde Bakanlığın uygun görüş 

yazısı veya üst yöneticinin kararı 

80 30 Soru geçerlidir. 

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 5. 

maddesine göre, yüklenicilere verilecek avanslarda hangi 

belgelerin bağlanacağı belirtilmiştir. Bunların arasında 

Kredi izin belgesi yer almamaktadır. Dolayısıyla söz 

konusu soruda herhangi bir hata bulunmamaktadır. 

65******29* 



6 
 

Soru 

Kitapçık Soru 

No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  B  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

a) Bütün bildiklerimi ona anlattım. 

b) Eski kitapların hepsini bu kitaplığa 

yerleştirdim. 

c) Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar 

durgun. 

d) Konukların çoğunu ben ağırladım. 

 

99 49 Soru geçerlidir. 

Fiyatlar pahalı olmaz. Fiyat yüksek, ürün pahalı olur. D 

seçeneğindeki ben zamiri anlamı kuvvetlendirmek için 

kullanılmıştır. Ayrıca öznenin bu şekilde cümlede yer 

alması hiçbir zaman anlatım bozukluğu oluşturmaz.  

44******25* 

 



1 
 

TEKNİKER (BASIN ve İLETİŞİM) 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Aşağıdakilerden hangisi, 2547 Sayılı Kanuna göre, 

memurlar hakkında yürütülecek bir disiplin 

soruşturmasında uyulacak esaslardan biri değildir? 

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 

fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri 

yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. 

b) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

c) Soruşturmacının görev ve unvanı, 

soruşturulanın görev ve unvanının altında 

veya onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

d) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili 

bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık 

dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma 

yetkisine haizdir. 
 

45 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün 

başlaması ve bilahare “öğretim elemanları 

hakkında” diye devam etmesi gerekirken “memurlar 

hakkında” diye devam etmesi, soru kökünü hatalı 

hale getirdiğinden sorunun iptaline karar verilmiştir. 

 

 



1 
 

TEKNİKER (BİLGİSAYAR) 

Soru 

Kitapçık Soru No 

Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday A  

  
Aşağıdakilerden hangisi, 2547 Sayılı Kanuna göre, 

memurlar hakkında yürütülecek bir disiplin 

soruşturmasında uyulacak esaslardan biri 

değildir? 

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 

fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri 

yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. 

b) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

c) Soruşturmacının görev ve unvanı, 

soruşturulanın görev ve unvanının altında 

veya onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

d) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili 

bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık 

dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma 

yetkisine haizdir. 
 

45 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün 

başlaması ve bilahare “öğretim elemanları 

hakkında” diye devam etmesi gerekirken 

“memurlar hakkında” diye devam etmesi, soru 

kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun 

iptaline karar verilmiştir. 

 

 



1 
 

TEKNİKER (DOĞALGAZ ve SIHHİ TESİSAT) 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda 

merkezi sıcak su elde etmek üzere kullanılan 

cihaza hangisidir? 

a) Kombi 

b) Hidrofor 

c) Boyler 

d) Termosifon 

 

33 

Doğru cevap C 

olarak 

değiştirilmiştir. 

Cevap anahtarında sorunun doğru cevabı sehven D yazılmış 

olup, doğru cevabın C seçeneği olarak değiştirilmesine karar 

verilmiştir. 

37******45* 

Aşağıdakilerden hangisi, 2547 Sayılı Kanuna 

göre, memurlar hakkında yürütülecek bir 

disiplin soruşturmasında uyulacak esaslardan 

biri değildir? 

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 

fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri 

yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. 

b) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

c) Soruşturmacının görev ve unvanı, 

soruşturulanın görev ve unvanının altında 

veya onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

d) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili 

bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık 

dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma 

yetkisine haizdir. 
 

45 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması ve 

bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam etmesi 

gerekirken “memurlar hakkında” diye devam etmesi, soru 

kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun iptaline karar 

verilmiştir. 

 

 



1 
 

TEKNİKER (ELEKTRİK) 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Direnç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) İletkenin uzunluğu ile ters orantılıdır. 

b) İletkenin özdirenci ile doğru orantılıdır. 

c) Birimi Ohm’dur. 

d) İletkenin kesiti ile doğru orantılıdır. 
 

11 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

Soruda A ve D seçenekleri yanlış, B ve C 

seçenekleri doğru ifadelerdir. Sehven soruda iki 

doğru seçenek bulunması nedeniyle iptaline karar 

verilmiştir. 

46******17* 

Görünür gücün birimi aşağıdkilerden hangisidir? 

a) VAR 

b) Watt 

c) VA 

d) Joule 

18 Soru geçerlidir. 

Soruda “aşağıdakilerden” yazılacak iken sehven 

“aşağıdkilerden” olarak yazılmıştır. Ancak yapılan 

yazım yanlışı sorunun anlam bütünlüğünü ve 

sonucunu değiştirecek bir hata olmaması sebebiyle 

soru geçerlidir. 

46******17* 

Aşağıdakilerden hangisi flip-flop devrelerinin 

bir özelliği değildir? 

a) Flip flopların yapısında lojik kapılar vardır 

b) Flip flopların çıkışının ne olacağı yalnızca 

girişlere bağlıdır. 

c) Flip floplar ardışıl devrelerde kullanılır. 

d) Flip floplar sayıcı devrelerinin tasarımında 

kullanılır. 
 

22 Soru geçerlidir. Soru “Dijital Elektronik” konu kapsamındadır. 46******17* 

Kodlanmış bilgileri anlaşılabilir kodlara 

çeviren devreler aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Kod çözücü 

b) Kodlayıcı 

c) Veri dağıtıcı 

d) Veri seçici 
 

23 Soru geçerlidir. Soru “Dijital Elektronik” konu kapsamındadır. 46******17* 



2 
 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Aşağıdakilerden hangisi kod çözücü ile veri 

dağıtıcı arasındaki farkı en iyi açıklar? 

a) Her ikisinde de istenen çıkış seçilir. 

b) Kod çözücüde girişten seçme bilgisi girilir. 

c) Kod çözücüde bir çıkış sadece aktif olurken 

veri dağıtıcı da girişteki data istenen çıkışa 

yönlendirilir. 

d) Kod çözücüde bir çıkış sadece aktif olurken 

veri dağıtıcıda istenen bir giriş herhangi bir 

çıkışa yönlendirilir. 
 

24 Soru geçerlidir. Soru “Dijital Elektronik” konu kapsamındadır. 46******17* 

Üç fazlı asenkron motorların devir yönünü 

değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

a) İki faz yer değiştirilir 

b) İki faza bırakılır 

c) Gerilimin yönü değiştirilir 

d) Hiçbiri 
 

30 

Doğru cevap A 

olarak 

değiştirilmiştir. 

Cevap anahtarında sorunun doğru cevabı sehven B 

yazılmış olup, doğru cevabın A seçeneği olarak 

değiştirilmesine karar verilmiştir. 

46******17* 

Kondansatör uçları ohmmetre ile kontrol 

edildiğinde hiç direnç göstermiyorsa 

kondansatör içim ne söylenir? 

a) Kondansatör kısa devre 

b) Kondansatör patlamış 

c) Kondansatör tam şarjlı 

d) Kondansatör boşalmış 
 

36 Soru geçerlidir. 

Soruda “için” yazılacak iken sehven “içim” olarak 

yazılmıştır. Ancak yapılan yazım yanlışı sorunun 

anlam bütünlüğünü ve sonucunu değiştirecek bir 

hata olmaması sebebiyle soru geçerlidir. 

46******17* 

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanunda, 

devlet memurluğa alınmaya engel olarak 

sayılan suç tanımlarından biri değildir? 

a) Zimmet 

b) Sahtecilik 

c) Cinsel taciz 

d) İrtikap 
 

44 Soru geçerlidir. 

657 Sayılı Kanununun 48. maddesine göre, devlet 

memurluğa alınmaya engel suçlar tek tek 

sayılmıştır. Tek tek sayılan suç tanımlarında ne 

kadar süre ile ceza alındığının bir önemi 

bulunmamaktadır. Bu suçlar arasında cinsel taciz 

suçu bulunmadığından soruda herhangi bir hata 

bulunmamaktadır. 

46******17* 



3 
 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Aşağıdakilerden hangisi, 2547 Sayılı Kanuna göre, 

memurlar hakkında yürütülecek bir disiplin 

soruşturmasında uyulacak esaslardan biri değildir? 

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 

fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri 

yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. 

b) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

c) Soruşturmacının görev ve unvanı, 

soruşturulanın görev ve unvanının altında 

veya onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

d) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili 

bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık 

dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma 

yetkisine haizdir. 
 

45 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün 

başlaması ve bilahare “öğretim elemanları 

hakkında” diye devam etmesi gerekirken “memurlar 

hakkında” diye devam etmesi, soru kökünü hatalı 

hale getirdiğinden sorunun iptaline karar verilmiştir. 

 

 



1 
 

TEKNİKER (GRAFİK TASARIM) 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Aşağıdakilerden hangisi görsel tasarım 

öğelerinden biri değildir? 

a) Bütünlük-Denge 

b) Çizgi-Şekil 

c) Alan-Boyut 

d) Renk-Doku 
 

9 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

Bu soruya yönelik yapılan itirazda ‘C’ şıkkında yer alan 

‘Alan-Boyut’ ifadesinin itirazda belirtildiği üzere görsel 

tasarım ilkelerine girmediği YÖK-TEZ ve dergi parkta yer 

alan çeşitli bilimsel tez ve makalelerden yola çıkarak 

ulaşılabilir. ‘Alan-Boyut’ kavramının bu araştırma sonucunda 

‘Görsel Tasarım Öğeleri’ arasında birçok kaynakta yer aldığı, 

birçok kaynakta ise ye almadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Bundan dolayı sorunun iptaline karar verilmiştir. 

16******26* 

28******05* 

En yaygın kullanılan raster görüntü türleri 

nelerdir? 

a) JPEG-TIFF-BMP-EPS-SVG 

b) EPS-SVG-GIFF-BMP-TIFF 

c) JPEG-TIFF-GIF-PNG-BMP 

d) SVG-EPS-JPEG-GIFF-PNG 
 

14 Soru geçerlidir. 

A şıkkında ‘EPS’ B şıkkında ‘EPS-SVG’ ve D şıkkında ise 

‘SVG-EPS’ grafik görüntü türleri vektörel grafik görüntü 

türlerine girmektedir. Raster görüntü türü değildirler. Bu 

yüzden doğru cevap C şıkkı olmalıdır. Bu soruya yönelik 

yapılan itiraz kabul edilmemektedir. 

16******26* 

28******05* 

In design programında yazıyı resme göre 

uzaklaştırmak için aşağıdaki hangi ayarı 

kullanırız? 

a) Text Wrap 

b) Change to 

c) Find What 

d) Change All 
 

24 Soru geçerlidir. 

Soruya yönelik yapılan itirazda In Design programının araç 

kutusu verilerek burada yer almadığı belirtilmektedir. Ancak 

doğru cevap olan şıkta yer alan ‘TEXT WRAP’ ayarının araç 

çubuğunda olup olmadığı sorulmamaktadır. Bu bağlamda 

yapılan itiraz kabul edilememektedir. Bu ayar ise In Design 

programında ‘Window’ panelinde yer almaktadır. 

16******26* 

28******05* 

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden 

değildir? 

a) Alıcı 

b) Mesaj 

c) Kaynak 

d) Filtre (Algılama) 

26 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

Seçenekler arasında sehven doğru cevap yer almadığından 

dolayı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir.  

16******26* 

28******05* 



2 
 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Web için görsel tasarım unsurları hangi şıkta 

doğru verilmiştrir? 

a) Bütünlük-Denge-Vurgu-Hizalama-Yakınlık 

b) Çizgi-Şekil-Alan-Boyut-Doku-Renk 

c) Amaç-İletişim-Tablo Tabanlı Yerleşim 

Görseller-"F" Modeli Tasarım-Yazı Biçim 

Mobil Dostu Olması-Gezinim-Yüklenme 

Süresi-Renkler 

d) Bütünlük-Denge-Çizgi-Şekil-Alan-Boyut 

Doku-Renk 
 

38 Soru geçerlidir. 

Web için görsel tasarım unsurları genel olarak; amaç, 

iletişim, yazı biçimi, renkler, görseller, gezinim, tablo tabanlı 

yerleşim, “F” model tasarımı, yüklenme süresi ve mobil 

dostu olması şeklinde sıralanabilir. 

Beaird, J. (2010). The principles of   beautiful web design 

(Second Edt.). Canada: Sitepoint 

 

16******26* 

28******05* 

Aşağıdakilerden hangisi, 2547 Sayılı Kanuna 

göre, memurlar hakkında yürütülecek bir 

disiplin soruşturmasında uyulacak esaslardan 

biri değildir? 

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 

fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri 

yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. 

b) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

c) Soruşturmacının görev ve unvanı, 

soruşturulanın görev ve unvanının altında 

veya onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

d) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili 

bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık 

dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma 

yetkisine haizdir. 
 

45 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması ve 

bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam etmesi 

gerekirken “memurlar hakkında” diye devam etmesi, soru 

kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun iptaline karar 

verilmiştir. 

 

 



1 
 

TEKNİKER (MAKİNE) 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
4857 sayılı İş Kanunu'nda yazılı koşullar 

çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan 

çalışmalara ne denir? 

a) Vardiyalı çalışma 

b) Fazla çalışma 

c) Gece çalışması 

d) Fazla çalışma 

 

40 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

Soruda B ve D seçenekleri sehven aynı olduğu için soru iptal 

edilmiştir. 

 

Aşağıdakilerden hangisi, 2547 Sayılı Kanuna 

göre, memurlar hakkında yürütülecek bir 

disiplin soruşturmasında uyulacak esaslardan 

biri değildir? 

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 

fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri 

yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. 

b) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

c) Soruşturmacının görev ve unvanı, 

soruşturulanın görev ve unvanının altında 

veya onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

d) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili 

bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık 

dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma 

yetkisine haizdir. 
 

45 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün başlaması ve 

bilahare “öğretim elemanları hakkında” diye devam etmesi 

gerekirken “memurlar hakkında” diye devam etmesi, soru 

kökünü hatalı hale getirdiğinden sorunun iptaline karar 

verilmiştir. 

 

 

Cevap kağıdının tekrar değerlendirmesini talep eden adayların cevap kağıtları yeniden incelenmiş olup, kesinleşen yazılı sınav sonuçlarında ilan 

edilmiştir. 
40******09* 

 



1 
 

TEKNİKER (OTOBÜS KAPTANLIĞI) 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Aşağıdakilerden hangisi, 2547 Sayılı Kanuna göre, 

memurlar hakkında yürütülecek bir disiplin 

soruşturmasında uyulacak esaslardan biri değildir? 

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 

fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri 

yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. 

b) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

c) Soruşturmacının görev ve unvanı, 

soruşturulanın görev ve unvanının altında 

veya onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

d) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili 

bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık 

dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma 

yetkisine haizdir. 
 

45 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün 

başlaması ve bilahare “öğretim elemanları 

hakkında” diye devam etmesi gerekirken “memurlar 

hakkında” diye devam etmesi, soru kökünü hatalı 

hale getirdiğinden sorunun iptaline karar verilmiştir. 

 

 



1 
 

TEKNİKER (ZİRAAT) 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Aşağıdakilerden hangisi, 2547 Sayılı Kanuna göre, 

memurlar hakkında yürütülecek bir disiplin 

soruşturmasında uyulacak esaslardan biri değildir? 

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 

fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri 

yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. 

b) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

c) Soruşturmacının görev ve unvanı, 

soruşturulanın görev ve unvanının altında 

veya onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

d) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili 

bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık 

dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma 

yetkisine haizdir. 
 

45 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün 

başlaması ve bilahare “öğretim elemanları 

hakkında” diye devam etmesi gerekirken “memurlar 

hakkında” diye devam etmesi, soru kökünü hatalı 

hale getirdiğinden sorunun iptaline karar verilmiştir. 

 

 



1 
 

TEKNİSYEN (ELEKTRİK ELEKTRONİK) 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  

Aşağıdakilerden hangisi sayıcı çeşitlerinden 

değildir? 

a) Asenkron 

b) Senkron 

c) Yukarı sayıcı 

d) Bsenkron 
 

23 Soru geçerlidir. 

Soruda belirtilen “yukarı sayıcılar” sayıcı 

çeşitlerinde bulunmadığı ifade edilmiştir. Sayıcı 

çeşitlerinde yukarı sayıcılar başlığı altında asenkron 

yukarı sayıcılar ve senkron yukarı sayıcılar olarak 

belirtilmektedir. Bu bağlamda, sayıcı çeşitleri olarak 

verilmiştir. D seçeneğindeki “Bsenkron” sayıcı 

çeşidi bulunmamakta ve sorunun doğru cevabı D 

seçeneğidir. 

40******93* 

Doğru akım makinelerinde manyetik alanı 

meydana getiren kısma ne ad verilir? 

a) Endüvi 

b) Kollektör 

c) İndüktör 

d) Rotor 
 

26 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

Doğru cevap olan C  seçeneğinde “Endüktör” 

kelimesi sehven “İndüktör” olarak yazılması 

sebebiyle sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 

40******93* 

Doğru akım makinalarında fırça kaydırma 

yöntemi ne için kullanılır? 

a) Çıkış gerilimini kontrol etmek için 

b) Hız kontrol etmek için 

c) Moment kontrol etmek için 

d) Ebdüvi reaksiyonunun etkisini azaltmak için 
 

28 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

Doğru cevap olan D  seçeneğinde “Endüvi” kelimesi 

sehven “Ebdüvi” olarak yazılması sebebiyle sorunun 

iptal edilmesine karar verilmiştir. 

40******93* 



2 
 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Aşağıdakilerden hangisi, 2547 Sayılı Kanuna göre, 

memurlar hakkında yürütülecek bir disiplin 

soruşturmasında uyulacak esaslardan biri değildir? 

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 

fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri 

yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. 

b) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

c) Soruşturmacının görev ve unvanı, 

soruşturulanın görev ve unvanının altında 

veya onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

d) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili 

bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık 

dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma 

yetkisine haizdir. 
 

45 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün 

başlaması ve bilahare “öğretim elemanları 

hakkında” diye devam etmesi gerekirken “memurlar 

hakkında” diye devam etmesi, soru kökünü hatalı 

hale getirdiğinden sorunun iptaline karar verilmiştir. 

 

 

Cevap kağıdının tekrar değerlendirmesini talep eden adayların cevap kağıtları yeniden incelenmiş olup, kesinleşen yazılı sınav sonuçlarında ilan 

edilmiştir. 
40******93* 

 



1 
 

TEKNİSYEN (MAKİNE) 

Soru 

Kitapçık 

Soru No Açıklama Gerekçe İtiraz Eden Aday 

A  
Aşağıdakilerden hangisi, 2547 Sayılı Kanuna göre, 

memurlar hakkında yürütülecek bir disiplin 

soruşturmasında uyulacak esaslardan biri değildir? 

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir 

fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri 

yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. 

b) Soruşturmanın gizliliği esastır. 

c) Soruşturmacının görev ve unvanı, 

soruşturulanın görev ve unvanının altında 

veya onunla aynı düzeyde olmalıdır. 

d) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili 

bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık 

dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma 

yetkisine haizdir. 
 

45 
Soru İPTAL 

edilmiştir. 

“2547 sayılı Kanuna göre” diye soru kökünün 

başlaması ve bilahare “öğretim elemanları 

hakkında” diye devam etmesi gerekirken “memurlar 

hakkında” diye devam etmesi, soru kökünü hatalı 

hale getirdiğinden sorunun iptaline karar verilmiştir. 

 

 

Cevap kağıdının tekrar değerlendirmesini talep eden adayların cevap kağıtları yeniden incelenmiş olup, kesinleşen yazılı sınav sonuçlarında ilan 

edilmiştir. 
11******95* 
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