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Cevap Anahtarı Sunumun 
Sonundadır
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1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Devlet
memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında yer
almaz?

a) Emirlere uyma
b) Uygun davranışta bulunma
c) İş birliği içinde çalışma
d) Uygulamayı isteme
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2) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına
tanınan genel haklardan değildir?

a) Uygulamayı isteme
b) Güvenlik
c) Grev
d) İzin
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3) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için
sağlanan sosyal hak ve yardımlardan değildir?

a) Emeklilik
b) Yolluk giderleri ve gündelikler
c) Aile yardımı ödeneği
d) Tedavi yardımı
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4) Devlet memurlarının müracaat ve şikâyetlerinde izlenecek
usul, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

a) Sadece yazılı olarak şikâyet edilen amirin kendisine
yapılır.

b) Sadece sözlü olarak şikâyet edilen amir atlanarak
yapılır.

c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari
amirine yapılır.

d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak
silsile yolu ile şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.
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5) Devlet memurlarından muvazzaf askerlik hizmetini
yapmak üzere aylıksız izin alanlar, terhis tarihinden
itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak
zorundadırlar?

a) 20
b) 25
c) 30
d) 35
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6) Muvazzaf askerlikten sonra memuriyete dönmek
için başvuranları, kurumları başvuru tarihinden
itibaren en çok kaç gün içinde göreve başlatmak
zorundadır?

a) 20
b) 30
c) 40
d) 50

8



7) Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak
atananlar aylığa ne zaman hak kazanırlar?

a) Takip eden ayın on beşinde
b) Göreve başladıkları günden itibaren
c) Takip eden ayın ilk gününde
d) Görevde bir ayını doldurdukları tarihte
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8) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek
raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve
akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç
gösteren hastalığı hâlinde en çok kaç aya kadar izin
verilebilir?

a) 10 ay
b) 12 ay
c) 24 ay
d) 18 ay
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9) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına konan
yasaklardan biri değildir?

a) Basına bilgi ve demeç vermek
b) Toplu eylem ve hareketlerde bulunmak
c) Ticaret yapmak
d) Tüketim kooperatiflerinin yönetim ve denetim

kurullarının üyesi olmak
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10) 657 Sayılı Kanunu’na göre, çoğul gebelik
durumunda kadın memura doğumundan önce ve
sonra toplam kaç hafta analık izni verilir?

a) 16
b) 18
c) 10
d) 8
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11) Üç defa başarı belgesi alan memurlara aşağıdaki
belgelerden hangisi verilir?

a) Takdirname
b) Üstün Başarı Belgesi
c) Teşvik
d) İkramiye
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12) “Son ........ yıl içinde herhangi bir disiplin
cezası almayan memurlara, aylık
derecelerinin yükseltilmesinde dikkate
alınmak üzere bir kademe ilerlemesi
uygulanır.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

a) 6
b) 10
c) 9
d) 8 14



13) 12 yıl hizmeti olan bir memurun 2012 yılından 10
gün kalan izni vardır. Bu memur 2013 yılında 20
gün izin kullandığına göre 2014 yılındaki izin süresi
kaç gündür?

a) 50
b) 60
c) 45
d) 40
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14) Memurluktan çıkarma cezası kararını,
aşağıdakilerden hangisi verir?

a) Yüksek disiplin kurulu
b) Disiplin kurulu
c) Disiplin amirleri
d) Atamaya yetkili amir
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15) “Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin
kurulunun ...... verdiği süre içinde veya belirtilen
bir tarihte savunmasını yapmayan memur,
savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) 5 günden az olmamak üzere
b) 7 günden az olmamak üzere
c) 15 günden az olmamak üzere
d) 30 günden az olmamak üzere 17



16) Aşağıdaki disiplin cezalarından hangileri
uygulandıktan 5 yıl sonra özlük dosyasından
silinebilir?

a) Uyarma - Aylıktan kesme
b) Aylıktan kesme - Kınama
c) Uyarma - Kınama
d) Uyarma - Kınama - Kademe ilerlemesinin

durdurulması
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17) Uygulanmasından 10 yıl sonra özlük dosyasından
silinebilecek disiplin cezaları, aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

a) Uyarma - Aylıktan kesme
b) Aylıktan kesme - Kınama
c) Uyarma - Kınama - Kademe ilerlemesinin

durdurulması
d) Aylıktan kesme - Kademe ilerlemesinin

durdurulması
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18) Disiplin cezaları konusunda yapılan itirazlarda,
itiraz mercileri kaç gün içinde karar vermek
zorundadırlar?

a) 30
b) 20
c) 25
d) 15
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19) Aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesinin
yapılmasında aranılan şartlardan değildir?

a) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması
b) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin

3’üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak
c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen

nitelikleri elde etmiş olmak
d) Bulunduğu derecenin 4’üncü kademesinde 1 yıl

çalışmış olmak
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20) “Konusu suç teşkil eden emir .............”

Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Emri veren amire bildirilir, amir yazılı olarak ısrar
ederse bu emir yerine getirilir.

b) Emri veren amire bildirilir, amir sözlü olarak ısrar
ederse bu emir yerine getirir.

c) Kesinlikle yerine getirilmez.
d) Kesinlikle yerine getirilir.
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21) Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet
uygulaması hangi tarihler arasında uygulanır?

a) 5 Mayıs - 5 Eylül
b) 10 Mayıs -10 Eylül
c) 15 Mayıs -15 Eylül
d) 20 Mayıs - 20 Eylül
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22) Bulundukları yerden, yer değiştirme suretiyle başka
kurumlara atanan memurların aylıkları hangi görev
yerinde ödenir?

a) Eski görev yerinde
b) Yeni görev yerinde
c) Yarısı eski görev yerinde, yarısı yeni görev

yerinde
d) Hiçbiri
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23) Memurlar, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri,
yetkili Bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları
yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket eden Devlet
memurlarına verilmesi öngörülen disiplin cezası
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kınama
b) Uyarma
c) Aylıktan kesme
d) Devlet memurluğundan çıkarma
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24) Kıdem aylığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hizmet yılları esas alınarak ödenen aylıktır.
b) Memurun kadro derecesi aylığıdır.
c) Memurun unvanı esas alınarak ödenen aylıktır.
d) Emekliliğe esas aylığıdır.
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25) Hangi hâllerde memura fazla çalışma yaptırılır?

a) Salgın hastalıkların olması
b) Doğal afetlerin meydana gelmesi
c) Görevin kanun ile belirli bir süre içinde

bitirilmesinin zorunlu olması
d) Hepsi
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26) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Tarafsızlık ve Devlete
bağlılık” ödevi kapsamında değildir?

a) Devlet memurları, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin
yararını veya zararını hedef tutan davranışta bulunmazlar.

b) Devlet memurları, Devlet itibarını veya görev haysiyetini
zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

c) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı
beyanda bulunamazlar.

d) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı
eylemde bulunamazlar.
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27) Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici
faaliyetlerde bulunma yasağına göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

a) Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve
denetim kurulları üyelikleri görevlerini yürütemezler.

b) Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre “tacir” sayılmalarını
gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.

c) Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre “esnaf sayılmalarını
gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar.

d) Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.

29



28) Bir memurun iş arkadaşlarına söz veya hareketle
sataşması hâlinde memur hakkında aşağıdaki disiplin
cezalarından hangisi uygulanır?

a) Aylıktan kesme
b) Kınama
c) Uyarma
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması
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29) Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli
olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi aşağıdaki
disiplin cezalarından hangisini ifade eder?

a) Aylıktan kesme
b) Kınama
c) Uyarma
d) Uyarı
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30)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında
uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerden biridir?

a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek,
erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek

b) Görev sırasında amire hâl ve hareketiyle saygısız
davranmak

c) Verilen emirlere itiraz etmek
d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etme
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31) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri
eşyayı özel işlerinde kullanan memurlar hakkında
aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

a) Uyarma
b) Kınama
c) Aylıktan kesme
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması
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32) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk eden
memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından
hangisi uygulanır?

a) Aylıktan kesme
b) Kınama
c) Uyarma
d) Herhangi bir disiplin cezası uygulanmaz.
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33) Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar
hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi
uygulanır?

a) Memurluktan çıkarma
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Aylıktan kesme
d) Kınama
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34) Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında
“kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasını
gerektiren fiil ve hâllerden birisidir?

a) Siyasi partiye girmek
b) Grev yapmak
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun

çıkar sağlamak
d) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
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35) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
Hakkındaki Kanun’a aykırı fiilleri işleyen Devlet

memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından
hangisi uygulanır?

a) Kınama
b) Aylıktan kesme
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması
d) Devlet memurluğundan çıkarma
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36) Aday memurların ilk aylıkları ne zaman ödenir?

a) Ay sonunda ödenir.
b) Ay başında ödenir.
c) Gün hesabı ile ay sonunda ödenir.
d) Peşin olarak göreve başladığı gün ödenir.
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37) Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme suretiyle atamalara
ilişkin temel ilkelerden değildir?

a) Bu tür atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım
şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller
gruplandırılarak oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

b) Bu tür atamalarda memurların bölgeler arasında adil ve
dengeli dağılımını sağlamak esastır.

c) Bu tür atamalar memurun talebi esas alınarak yapılır.
d) Bu tür atamalarda kadro imkânları göz önünde

bulundurulur.
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38) Aylıktan kesme cezası alan bir memurun brüt
aylığından kesinti yapılabilecek en yüksek oranı
kaçtır?

a) 1/8
b) 1/30
c) 1/4
d) 1/2
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39) Bir göreve atanan Devlet memurlarından, yasal süre
içinde görevine başlamayanlar kaç yıl süre ile
memurluğa tekrar alınmazlar?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
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40) Devlet memuru kademe ilerlemesi suretiyle ilerlediği
yeni kademesine ait aylığa ne zaman hak kazanır?

a) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihte
b) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden ayın
sonunda
c) Kademe ilerlemesini yaptığı yılı takip eden yıl başında
d) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden ay başında
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41) Memurlara tazminat ödenmesinde aşağıdaki
hususlardan hangisi göz önüne alınır?

a) Görevin yapıldığı kurumun teşkilat yapısı
b) Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev

yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve
derecesi

c) Görevin yapıldığı kurumun büyüklüğü
d) Görevin yapıldığı kurumun yetki ve

sorumlulukları
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42) Aşağıdakilerden hangisi memurlara ödenen 
tazminatlardan değildir?

a) Emniyet hizmetleri tazminatı
b) Denetim tazminatı
c) Mali sorumluluk tazminatı
d) Özel hizmet tazminatı
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43) Devlet memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları
nedeniyle kendilerine verilen hastalık izninin
süresi yıllık izin süresini aşması hâlinde,
görevlerine ne zaman başlarlar?

a) Yıllık izinlerinin bitiminde
b) Hastalık izinlerinin bitiminde
c) Yıllık ve hastalık izinlerinin bitiminde
d) Amirin çağırdığı tarihte
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44) Devlet memurunun kamu hizmeti görevlerine
girmesi, ilerlemesi, yükselmesi, görevinin sona
erdirilmesi 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun hangi ilkesine dayandırılmıştır?

a) Kariyer
b) Liyakat
c) Sınıflandırma
d) Görevde yükselme
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45) Kurumların genel politika tespiti araştırma,
planlama, programlama yönetim ve denetim gibi
işlerde görevli ve yetkili olanlar hangi statüde
istihdam edilirler?

a) Sözleşmeli personel
b) Geçici personel
c) Memur
d) İşçi
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46) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesine göre aşağıdakilerden hangisi zorunlu
hâllerde sözleşmeli istihdam edilemez?

a) Tabipler
b) Mütercimler
c) Avukatlar
d) Müfettişler
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47) Kanunda belirtilen şartlarda merkezdeki memurlara
başarı belgesi vermeye kim yetkilidir?

a) Müsteşar
b) Bakan yardımcısı
c) Bağlı veya ilgili Bakan
d) Başbakan
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48) Aşağıda sayılan görevlerden hangisi Devlet
memurlarına ikinci görev olarak verilemez?

a) Müfettişlikler
b) Adlî Tıp Kurumu uzmanlıkları
c) Tabiplikler
d) Avukatlıklar
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49) Kadrosu kaldırılmış olan memurlar kendi
kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya en geç
ne kadar süre içinde atanırlar?

a) Üç ay
b) Altı ay
c) Bir yıl
d) İki yıl

51



50) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için
öngörülmüş olan disiplin cezalarından değildir?

a) Derece yükselmesinin durdurulması
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Uyarma
d) Aylıktan kesme
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51) Bir memurun çalıştığı yıl ile Bütçe Kanunu ile
belirlenen katsayının çarpımı sonucu bulunacak
rakam aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Görev aylığı
b) Kıdem aylığı
c) Taban aylığı
d) Kazanılmış hak aylığı
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52) Aşağıdakilerden hangisi, memurun amirine karşı
doğru hitap şekillerinden biridir?

a) Sayın Müdürüm
b) Değerli Müdürüm
c) Değerli Amirim
d) Sayın Beyefendi
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53) Görevden uzaklaştırılan veya bir suçtan dolayı
tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre
içinde aylıkları ne oranda ödenir?

a) 3/4
b) 1/8
c) 2/3
d) 1/3
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54) Giriş ve çıkışlarda memur amirine rastladığı zaman
ne şekilde davranmalıdır?

a) Başını hafifçe öne eğerek beklemelidir.
b) Amiriyle samimi bir sohbete başlamalıdır.
c) Amirine yol vermeli ve önünü engelleyecek

şekilde durmamalıdır.
d) Amirine elini uzatarak tokalaşmalıdır.
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55) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğunu sona
erdiren durumlardan değildir?

a) Memurluktan çekilme ya da çekilmiş sayılma
b) Görevden uzaklaştırılma
c) İstek, yaş haddi ve malullük sebeplerinden biri ile

emekliye ayrılma
d) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini

taşımadığının sonradan anlaşılması ya da
memuriyeti sırasında bu şartlardan birini
kaybetme
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56) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan
personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar
süre izin verilir?

a) Böyle bir izin yoktur.
b) 15 gün verilir
c) 20 gün verilir
d) 30 gün verilir
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57) Memura, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya
da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana,
baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine ne
kadar süre izin verilir?

a) 3 gün
b) 5 gün
c) 7 gün
d) 10 gün
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58) Hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olan devlet memurları
kaç gün yıllık izin kullanırlar?

a) 15 gün
b) 20 gün
c) 30 gün
d) 45 gün
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59) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Yasa ile
düzenlenmemiştir?

a) Hizmet şartları
b) Atanma ve Yetiştirilme
c) Emeklilik
d) İlerleme ve Yükselme
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60) “Memur, Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma,
kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı
disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin
kuruluna itiraz edilebilir.” Bu itiraz süresi kaç
gündür?

a) 3
b) 5
c) 7
d) 9
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61) Aşağıdaki fiillerden hangisine devlet
memurluğundan çıkarma cezası verilir?

a) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak
b) Siyasi partiye girmek
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile
saygısız davranmak
d) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve
gelmemek
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62) Aşağıdaki fiillerden hangisine devlet
memurluğundan çıkarma cezası verilmez?

a) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve
gelmemek.
b) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak.
c) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki
içmek.
d) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin
konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri
yapmamak.
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63)Yer değiştirme sureti ile başka yerdeki görevlere atanan
Devlet memurları, yeni görevlerine kaç gün içinde
başlamak zorundadır?

a)  Atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihte,
b)  Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 
10 gün içinde 
c)  Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün içinde
d) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 
yol süresini de dikkate alınarak 1 hafta içinde
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64) Aynı yerdeki görevlere atanan Devlet memurları, yeni
görevlerine ne zaman başlamak zorundadır?

a)Atama emirlerinin kendilerine tebliğ
gününü izleyen iş günü
b) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden
itibaren 5 gün içinde
c) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içinde
d) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden
itibaren yol süresini de dikkate alınarak 1 hafta
içinde
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65) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık
izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda
günde …….. saat, ikinci altı ayda günde …….. saat
süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde
kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) üç - birbuçuk
b) dört-iki
c) iki-bir
d) üç-iki 67



66) Devlet memurlarına kimler ödül verilebilir?

a) Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler,
ilçelerde kaymakamlar

b) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler,
ilçelerde kaymakamlar

c) Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler
d) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler,

ilçelerde kaymakamlar
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67) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet
memurunun erkek çocuğu için verilen aile yardımı
ödeneği kural olarak çocuk kaç yaşını dolduruncaya
kadar ödenir?

a) 15
b) 18
c) 25
d) 21
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68) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, karı
kocanın her ikisi de devlet memuru ise herhangi bir
şekilde menfaat karşılığı çalışmayan çocukları için
ödenecek aile yardımı ödeneği ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Bu ödenek yalnızca kadına verilir.
b) Bu ödenek yalnızca kocaya verilir.
c) Bu ödenek her iki eşe de ayrı ayrı verilir.
d) Bu ödenek her iki eşe de 1/2 oranında ayrı ayrı

verilir.
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69) Ali Bey devlet memurluğu esnasında Türkiye ve
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünün yüksek lisans
programına kaydolmuş ve dört yılda bitirmiştir. Ali
Beye Devlet memurları mevzuatına göre, kaç yıl
kademe ilerlemesi uygulanmalıdır?

a) 1
b) 4
c) 3
d) 2
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70) Ali 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “Çekilen Devlet
memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu
işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar”
denmektedir. Bu kanun maddesine uymadıkları için
görevleri ile ilişikleri kesilen devlet memurlarının, göreve
dönebilmeleri için geçmesi gereken asgari süre aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 6 ay
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71) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununda memurlara ilişkin yasaklardan biri
değildir?

a) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
b) Sendika kurma yasağı
c) Gizli bilgileri açıklama yasağı
d) Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde

bulunma yasağı
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72) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nda memurlar için belirlenen hizmet
sınıflarından biri değildir?

a) Genel idare hizmetleri sınıfı
b) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı
c) Avukatlık hizmetleri sınıfı
d) Kültür ve sanat hizmetleri sınıfı
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73) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre devlet memurlarına verilen izin
türlerinden biri değildir?

a) Mazeret izni
b) Mükâfat izni
c) Hastalık ve refakat izni
d) Yurt dışında yetiştirilme izni
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74) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre Devlet memurluğuna alınacaklarda
aranan şartlardan biri değildir?

a) Türk Vatandaşı olmak
b) Engelli olmamak
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak
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75) Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslar arası
kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak
memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir
Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince
yabancı memleketlerin resmî kurumlarında …….. yıla,
uluslararası kuruluşlarda ……. yıla kadar aylıksız izin
verilebilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir?

a) on - yirmibir
b) beş - on
c) bir - üç
d) iki - dört 77



76) 657 sayılı Yasa’ya göre aşağıdaki şıklardan hangisi
devlet memurlarının mal bildiriminde bulunacağı
kişilerin mallarından değildir?

a) Eşine ait taşınır ve taşınmaz malları
b) Velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve

taşınmaz malları
c) Öz çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları
d) Babasına ait taşınır ve taşınmaz malları
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77) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir
memur özürsüz olarak bir yılda toplam kaç gün
göreve gelmezse Devlet memurluğundan çıkarılır?

a) 20
b) 10
c) 7
d) 30
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78) Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat
etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve
çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi
veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması
hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla
belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak,
……… kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına
kadar uzatılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir?

a) 6 ay
b) 1 ay
c) 3 ay
d) 1 yıl 80



79)Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi
kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi
süreleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde
kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü
aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve
tazminatlar yüz(%)de kaç eksik ödenir?

a) 10
b) 7
c) 50
d) 25 81



80) Hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık Yüksek öğrenimini
bitirerek istatistikçi olan ve genel idari
hizmetleri sınıfına memur olarak atanan memurun
memuriyete giriş derece ve kademesi
aşağıdakilerden hangisidir?

a) 9/1
b) 8/1
c) 9/2
d) 8/2
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81) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya
tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu
zararın hangi bedel üzerinden ödenmesi esastır?

a) Maliyet bedeli
b) Kayıtlı bedeli
c) Alış bedeli
d) Rayiç bedeli
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82) Görevden uzaklaştırma, disiplin kovuşturması
icabından olduğu takdirde en çok ne kadar devam
edebilir?

a) 3 ay
b) 1 ay
c) 1 yıl
d) 6 ay
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83) Ölüm yardımı ödeneğinin ödenmesinde esas
alınan aylık kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Memurun kazanılmış hak aylığı
b) En yüksek Devlet memuru aylığı
c) 1000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı

ile çarpımı sonucu bulunan tutar
d) Aylık ve ek gösterge tutarı
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84) Memuriyete girmeden önce mesleğini 10 yıl süreyle
serbest olarak ifa eden bir mühendisin memuriyete
başlaması halinde 10 yıllık serbest çalışmasının ne
kadarı memuriyette geçmiş sayılır?

a) 10 yıl
b) 6 yıl
c) 7,5 yıl
d) 5 yıl
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85) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş
hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan
yerlerde görev yapan ve görevden çekilme talebinde
bulunan memur, yerine atanan kişi gelip işe
başlamadan önce görevinden ayrılırsa, ne kadar süre
ile Devlet memurluğuna alınmaz ?

a) 6 ay
b) 1 yıl
c) 3 yıl
d) Hiçbir surette
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86) 657 sayılı Kanuna göre kişiler kamu hukukuna tabi
görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan
dolayı kimin aleyhine dava açabilirler?

a) İlgili kişi
b) İlgili kurum
c) Daire Amiri
d) Bakan
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87) 657 sayılı Kanuna göre aday memurların adaylık
süresi en az kaç yıldır?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
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88) 657 sayılı Kanuna göre aday memurun azami adaylık
süresi kaç yıldır?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 5
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89) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre özel
şartlar hariç olmak kaydıyla memurların haftalık
çalışma süresi genel olarak kaç saattir?

a) 30
b) 35
c) 40
d) 45
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90) 657 Sayılı Kanunu’na göre, tekil gebelik
durumunda kadın memura doğumundan önce ve
sonra toplam kaç hafta analık izni verilir?

a) 24
b) 12
c) 8
d) 16
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91) Aşağıda görev unvanı belirtilen memurlardan
hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
kapsamı dışında, özel kanun hükümlerine tabidir?

a) Öğretmenler
b) İlköğretim müfettişleri
c) Öğretim üyeleri
d) Avukatlar
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92) Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı
veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun
görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru
aylığının (ek gösterge dâhil) yüzde(%) kaçına kadar
ödül verilebilir?

a) 50
b) 100
c) 25
d) 200
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93) Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin
memuriyete girmeden önce veya memurluktan
ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin
kaçta kaçı memuriyette geçmiş sayılır?

a) 3/4
b) 2/3
c) tamamı
d) yarısı
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94) 657 SDMK’ya göre Avukatlık stajını açıkta iken
yapanlara …., memuriyette iken yapanlara ….
kademe ilerlemesi uygulanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere sırasıyla  
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) üç – iki
b) iki – bir
c) bir – iki
d) bir – üç
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95) 657 SDMK’ya göre kurumlar toplam dolu kadro
sayısını dikkate alarak yüzde(%) kaç oranında
engelli çalıştırmak zorundadır?

a) 1
b) 5
c) 7
d) 3
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96) Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok
kaç gün rapor verilebilir?

a) 40
b) 7
c) 10
d) 20
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97) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim
tarafından verilecek raporların toplamı kaç günü
geçemez?

a) 40
b) 30
c) 10
d) 20
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98) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla
…….. hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde
memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak
üzere, toplam ……… kadar aylıksız izin verilebilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere sırasıyla  
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) 5 – 1 yıl
b) 10 – 6 ay
c) 15 – 3 ay
d) 3 – 18 ay

100



99) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya
veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına
tutulan memura en çok ne kadar izin verilir?

a) 6 ay
b) 18 ay
c) İyileşene kadar
d) 24 ay
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100) Memura eşinin doğum yapması sebebiyle isteği
halinde kaç gün babalık izni verilir?

a) 7
b) 14
c) 10
d) 5
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