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 İMZA: 

AÇIKLAMALAR 

1. Bu kitapçıkta alana özgü olmak üzere toplam 50 soru bulunmaktadır. 

2. Soru kitapçığında her sorunun yalnız bir doğru cevabı bulunmaktadır. Bir soru için birden 

fazla seçeneğin işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

3. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret 

koymayınız. 

4. Bu kitapçıkta verilen soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap formu üzerinde 

kurşun kalemle yapılacaktır. 

5. Bu sınavın değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate 

alınmayacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız 

soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

6. Hatalı soru tespit edilmesi halinde hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer 

sorulara dağıtılacaktır. 

7. Sınav Süresi 75 dakikadır. 
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1.  1982 Anayasası’na göre 

aşağıdakilerden hangisi yüksek 

mahkemeler arasında sayılmaz? 

 

A) Yargıtay 

B) Danıştay 

C) Devlet Güvenlik Mahkemesi 

D) Anayasa mahkemesi 

E) Uyuşmazlık Mahkemesi 

 

2.  4982 sayılı Bilgi Edinme 

Kanununa göre bilgi edinme hakkı ile 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Türkiye’de ikamet eden yabancılar 

hiçbir koşulda bilgi edinme hakkına 

sahip değildirler.  

B) Kamu Kurum ve kuruluşlarının 

faaliyetlerini yürütmek üzere, elde 

ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve 

tavsiye niteliğindeki bilgi veya 

belgeler, kurum ve kuruluş tarafından 

aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edineme 

hakkı kapsamındadır. 

C) Kurum ve Kuruluş tarafından gerçek 

veya tüzel kişilerden gizli kalması 

kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler 

bilgi edinme hakkının kapsamı 

dışındadır.  

D) İdari soruşturmaya ve kovuşturmaya 

ilişkin bilgi veya belgeler bilgi edinme 

hakkının kapsamı dışındadır.  

E) Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu 

ilgilendirmeyen ve sadece kendi 

personeli ile kurum içi uygulamalarına 

ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi 

veya belgeler, bilgi edinme hakkının 

kapsamı dışındadır 

 

 

 

 

 

3.  6111 Sayılı Kanun ile Devlet 

Memurları Kanunu’nda yapılan 

değişiklikle, kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası alanlar kaç yıl 

boyunca yıl boyunca daire başkanı 

kadrolarına atanamazlar? 

 

A)2  B) 3  C) 5  D) 7  E)10 

  

4.  6111 Sayılı Kanun ile Devlet 

Memurları Kanunu’nda yapılan 

değişiklikle, kamu kurum ve 

kuruluşlarında çalıştırdıkları personele 

ait kadrolarda yüzde kaç oranında 

özürlü personel istihdam etmek 

zorundadır? 

 

A) %2 

B) %3 

C) %4 

D) %5 

E) %6 

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi İdari 

sözleşme türleri arasında yer almaz? 

 

A) İdari Hizmet Sözleşmesi 

B) Kamu Hizmet İmtiyaz Sözleşmesi 

C) Mali İmtiyaz Sözleşmesi 

D) Özel Hizmet Sözleşmeleri 

E) Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri 
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6.  “İdare bir bina yaptırmak 

istemektedir. İhale ile en düşük bedelle 

yapacak yüklenici belirlenir ve bu ihaleyi 

kazanan yüklenici ile sözleşme yapılır.” 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur?  

 

A) İhale aşamasında ortaya çıkan 

anlaşmazlıklarda ADLİ YARGI 

görevlidir. Sözleşmenin imzalanmasından 

sonra ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda 

İDARİ YARGI görevlidir. 

B) İhale aşamasında ortaya çıkan 

anlaşmazlıklarda İDARİ YARGI 

görevlidir. Sözleşmenin imzalanmasından 

sonra ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda 

İDARİ YARGI görevlidir. 

C) İhale aşamasında ortaya çıkan 

anlaşmazlıklarda İDARİ YARGI 

görevlidir. Sözleşmenin 

imzalanmasından sonra ortaya çıkacak 

anlaşmazlıklarda ADLİ YARGI 

görevlidir. 

D) İhale aşamasında ortaya çıkan 

anlaşmazlıklarda ADLİ YARGI 

görevlidir. Sözleşmenin imzalanmasından 

sonra ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda 

ADLİ YARGI görevlidir. 

E) Hiçbiri. 

 

7.  İdari Sözleşmelerden doğan 

davalarda dava açma süresi kaç 

gündür? 

 

A) 7  

B) 15  

C) 30  

D) 45  

E) 60 

 

 

 

 

8.  İmtiyaz Sözleşmelerinde doğan 

uyuşmazlıklardan doğan davalarda 

yetkili idare mahkemesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) İdari sözleşmeyi yapan merciin 

bulunduğu yerdeki idare mahkemesi 

B) Bölge İdare Mahkemesi 

C) Danıştay 

D) Sözleşmenin uygulandığı yer 

mahkemesi  

E) Sözleşmenin imzalandığı yer 

mahkemesi  

 

9.   

I.) Yeterli Ödeneğin temin edilmesi 

II.) Kamu yararı kararının alınması 

III.) Kamulaştırılacak taşınmazın tespiti 

IV.) Kamulaştırma kararının alınması 

V.) Taşınmazın maliki ya da zilyedinin 

belirlenmesi 

VI.) Satın alma usulünüm denenmesi 

veya 

VII.) Mahkeme yolu ile bedelin tespiti 

ve tescil kararı  

Yukarıda verilen kamulaştırma 

aşamalarının doğru sıralaması 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) I-II-III-IV-V-VI-VII 

B) I-III-II-IV-V-VI-VII 

C) I-II-III-V-IV-VI-VI 

D) I-II-IV-V-III-VI-VII 

E) I-II-III-VI-VII-IV-V 
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10.  Kamulaştırma davalarında 

görevli ve yetkili mahkeme hangisidir? 

A) İdari yargı- kamu kurumunun 

bulunduğu yerdeki idare mahkemesi  

B) İdari yargı- taşınmazın bulunduğu 

yer idare mahkemesi 

C) Adli yargı- kamu kurumunun 

bulunduğu yerdeki asliye hukuk 

mahkemesi 

D) Adli yargı- taşınmazın 

bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi  

E) Danıştay. 

 

11.   İdari yargı organları 

tarafından verilen iptal kararları bu 

karara istinaden iptal edilen işlemi 

hangi tarihten itibaren hükümsüz hale 

getirir? 

A) İptal kararının verildiği 

B) İptal davasının açıldığı 

C) İptal kararının davalı idareye tebliğ 

edildiği 

D) İptal edilen işlemin tesis edildiği 

E) İptal kararının davacıya tebliğ edildiği  

 

12.  (X) Üniversitesine ait taşınmaz 

mala, (Y) Belediyesi ihtiyaç 

duyduğundan, taşınmaz mala ödeyeceği 

bedeli de belirtmek suretiyle malın 

kendisine devredilmesini talep etmiş, 

ancak belediyenin bu talebi (X) 

Üniversitesi tarafından reddedilmiştir. 

 

Bu durumda, (Y) Belediyesi 

aşağıdakilerden hangisine başvurarak 

sözü edilen taşınmaz malın kendisine 

devredilmesine karar verilmesini 

isteyebilir? 

  

A) Yerel idare mahkemesine 

B) Danıştay 

C) Yükseköğretim kurumuna 

D) Maliye bakanlığı milli emlak genel 

müdürlüğüne 

E) Yerel asliye hukuk mahkemesine  

13.  İşçi A, annesinin 

rahatsızlanması nedeniyle işi 

bırakmaya karar vermiştir. İşyerinde 8 

yıldır çalışmakta olan A işverene işi 

bırakma bildirimini ne kadar süre 

içinde yapmalıdır? 

 

A) 6 hafta 

B) 4 hafta 

C) 2 hafta 

D) 10 hafta 

E) 8 hafta 

 

14. Olağan üstü Hal 

Cumhurbaşkanı Kararnamelerinin 

yargısal denetimini hangi organ yapar? 

 

A) Anayasa Mahkemesi   

B) Bölge İdare Mah.  

C) Danıştay   

D) İdare Mah. 

E) Denetimi yok 

 

15.   Aşağıdakilerden hangisi hukuk 

kuralının özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Hukuk kuralları normatif niteliktedir. 

B) Hukuk kurallarının konusu insan 

davranışıdır. 

C) Hukuk kurallarının ihlalinin cezası 

manevi müeyyidelerdir. 

D) Hukuk kurallarının koyucusu devlet 

iradesidir. 

E) Hukuk kuralları emir, yasak ve izin 

içerirler. 

 

16.  Anayasa değişliği mecliste teklifi 

kaç defa görüşülür.? 

 

A) 1  B) 2 

C) 3  D) 4  

E) Tekliften sonra direk olarak kabul 

safhasına geçilir. 
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17.  Aşağıdaki kurumlardan hangisi 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamı dışındadır? 

 

A) Vakıf yükseköğretim kurumları 

B) Genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri 

C) Kamu iktisadi kuruluşları 

D) Sosyal güvenlik kuruluşları 

E) İl özel idareleri  

 

18.  Aşağıdakilerden hangisi kamu 

ihalelerine hâkim olan ilkelerden biri 

değildir? 

 

A) Saydamlık 

B) Eşit Muamele ilkesi 

C) Kamuoyu denetim ilkesi  

D) Rekabeti engelleyecek davranışlarda 

bulunmak ilkesi 

E) Güvenilirlik ilkesi 

 

19.  Kamu İhale kanununa göre, 

şikayetçi tarafından Kamu ihale 

Kurumuna yapılan “itirazen şikâyet” 

hakkının süresi kararın bildirimi 

izleyen kaç gün içinde yapılmalıdır? 

 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

E) 25 

 

20.  Aşağıdakilerden hangisi 

idarenin mal ihtiyacını karşılama 

usullülerinden biri değildir? 

 

A) Tabi olarak mal edinme 

B) Kamulaştırma suretiyle mal edinme 

C) Miras yoluyla mal edinme 

D) Devletleştirme suretiyle mal edinme 

E) İstimval 

 

21.  Aşağıdakilerden hangisi 

kamusal malların özellikleri arasında 

sayılmaz? 

A) Kamusal malların devir ve ferağ 

edilemez.  

B) Kamusal malların zamanaşımı ile 

iktisap edilemez 

C) Kamusal malların kamulaştırılamaz 

D) Kamusal mallar vergi 

yükümlülüklerine tabidir. 

E) Kamusal mallar özel hukuk işlemlerine 

kamu olamazlar. 

 

22.  I. Kamulaştırma kamu yararı 

amacıyla yapılabilir. 

II. kamulaştırma, ancak özel mülkiyetteki 

taşınmaz mallar hakkında yapılabilir. 

III. Kamulaştırma devlet ve kamu tüzel 

kişileri tarafından yapılabilir. 

IV. Kamulaştırma bedelinin sadece 

nakden ve peşin ödenmesi gerekir.  

Yukarıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) Hepsi 

 

23.  Bilgi Edinme Hakkı Kanununa 

göre kamu kurum ve kuruluşlar, 

başvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye 

erişimi kaç gün içinde sağlamak 

zorundadırlar? 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

E) 25 
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24.  Aşağıdakilerden hangisi irade 

açıklayanların sayısı bakımından idari 

işlemlerden biri değildir? 

 

A) Basit iradi işlemler 

B) Kurul işlemler 

C) Birleşme İşlemler 

D) Zincir İşlemler 

E) Zımni İşlemeler  

 

25.  Bir öğrencinin fakülteden 

kaydının silinesi idarenin ne tir bir 

işlemidir? 

 

A) İcrai İşlemidir. 

B) Hazırlık işlemidir 

C) İcrai olmayan işlemidir 

D) İşlevsel işlemidir 

E) Karma işlemidir. 

 

26. Vergi Borcunun ödenmesi 

gerektiğini bildiren yazının tek başına 

hakkınn kaybına neen olan icrai ve kesin 

nitelikte yürütülmesi gerekli bir idari 

işlem niteliğinde olmayıp… bir ön işlem 

olduğu (Danıştay Üçüncü Dairesi, E. 

1993/ 3099, K.1994/961) 

Yukardaki karar istinaden 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Vergi Borcunun ödenmesi gerektiğini 

bildiren yazın bir iç işleyişe ilişkin 

işlemdir 

B) Vergi Borcunun ödenmesi gerektiğini 

bildiren yazı hazırlık idari işlemleridir  

C) Vergi Borcunun ödenmesi 

gerektiğini bildiren yazı bildirici 

idari işlemlerdir 

D) Vergi Borcunun ödenmesi gerektiğini 

bildiren yazı maddi işlemdir  

E) Vergi Borcunun ödenmesi gerektiğini 

bildiren yazı cezai işlemdir.  

 

 

27.  Kamu görevlileri yıllık izin 

döneminde yetki kullanması işlemi 

hangi yönden sakat kılar? 

 

A) Yer  B) Zaman C) Kişi  

D) Konu E) Şekil  

 

28.  Aşağıdakilerden hangisi 

çekirdek hak (alan) tır.? 

 

A) Eğitim hakkı 

B) Sendika üye olma hakkı 

C) Ücret hakkı 

D) Yaşam hakkı 

E) Çalışma hakkı  

 

29.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur.? 

 

A) Üniversiteler yükseköğretim hizmetini 

yerine getirirler 

B) Üniversiteler hizmet yönünden terinden 

yönetim kuruluşlarıdır 

C) Üniversitelerin müstakil kamu tüzel 

kişiliğe sahiptir 

D) Bilimsel özerklikleri vardır.  

E) Hepsi  

 

30.   

I. Belli istekler arasında ihale 

II. Pazarlık 

III. Açık ihale 

IV. Yarışma 

 

Yukarıda sıralanan usullerden 

hangileri 4734 s. Kamu İhale Yassı’nca 

açıkça belirlenen ihale usulleri arasında 

yer almaz? 

 

A) Yalnız III 

B) Yalnız IV 

C) II ve III 

D) II ve IV 

E) I, II ve IV 
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31.   İzinsiz-mazeretsiz ya da 

kurumlarınca kabul edilen mazereti 

olmadığı halde asgari ne kadar 

süreliğine görevine kesintisiz tr eden bir 

memur memurluktan çekilmiş olur? 

 

A) 15 gün 

B) 10 gün 

C) 5 gün 

D) 25 gün 

E) 20 gün  

 

32.  Aşağıda verilen cezalardan 

hangisi 657 s. Devlet Memurları 

Kanunu’nda düzenlenmiş disiplin 

cezaları arasında yer almaz? 

 

A) Kınama 

B) Aylığının onda birinin kesilmesi 

C)  Yönetim görevinden ayrılma 

D) Derece ilerlemesinin durdurulması 

E) Devlet memurluğunun geri alınması  

 

33.  

 I. Bulunduğu kademede asgari bir yıl 

çalışmışlık 

II. O yıl içinde olumlu sicil almış olması 

III. Asgari beş yıldır Devlet memuru 

olmak 

IV. Derecesinde ilerleyeceği bir kademe 

bulunması 

 

 Bir memurun kademe ilerlemesinin 

yapılabilmesi için 657 s. Devlet 

Memurları Kanunu’nda göre yukarda 

sıralananlardan hangilerini aynı anda 

sağlaması gereklidir? 

 

A) Yalnız IV 

B) II ve III 

C) I, II, III 

D) I, II, IV 

E) Hepsi  

 

 

34.  Aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Kamu tüzel kişiliği, kanunun açıkça 

verdiği yetkiye dayanılarak kurulabilir 

B) İdarenin kuruluş ve görevleri yalnız 

merkezden yönetim esasına dayanır 

C) İdarenin eylem ve işlemlerine karşı 

yargı yolu açıktır.  

D) İdare, kendi eylem ve işlemlerinden 

doğan zararı ödemekle yükümlüdür 

E) İdare, kuruluş ve görevleriyle bir 

bütündür.  

 

35.  4734 s. Kamu İhale Kanunu’nda 

öngörülen ihale usullerinden birisi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Örtülü İhale usulü 

B) Açık ihale usulü 

C) Doğrudan arttırma usulü 

D) Kapalı teklif usulü 

E) Açık arttırma usulü  

 

36.  4734 s. Kamu İhale Kanunu’na 

tabi tutulduğu halde, aşağıdakilerden 

hangisi 2886 s. Devlet İhale Kanunu’na 

tabi değildir? 

  

A) Van Büyükşehir Belediyesi 

B) T.C Devlet Demiryolları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü 

C) Yükseköğretim Kurulu 

D) Emniyet Genel Müdürlüğü 

E) Hakkâri Üniversitesi  

 

37.  Aşağıdaki hükümlerden hangisi 

ticarî işlere uygulanamaz? 

 

A)  Genel hükümler  

B)  Sözleşme hükümleri  

C)  Ticarî örf ve âdet 

D)  Emredici hükümlere aykırı sözleşme 

hükümleri  

E)  Emredici hükümler 
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38.  657 s. Devlet Memurları 

Kanunu’na göre sağlık kurulu 

raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, 

memurun isteği üzerine kaç ay kadar 

aylıksız izin verilebilir? 

 

A) 3 ay 

B) 6 ay 

C) 10 ay 

D) 15 ay 

E) 18 ay  

 

39.  657 s. Devlet Memurları 

Kanunu’na göre aşağıdakilerden 

hangisi Devlet memurluğundan 

çıkarma cezasını gerektiren fiil ve 

hallerden değildir? 

A) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde 

alkollü içki içmek 

B) Savaş, olağanüstü hâl veya genel 

afetlere ilişkin konularda amirlerin 

verdiği görev veya emirleri yapmamak 

C) Siyasi ve ideolojik eylemlerden 

arananları görev mahallinde gizlemek 

D) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak 

E) Siyasi partiye girmek 

 

40.   657 s. Devlet Memurları 

Kanunu’na göre Disiplin amirleri 

uyarma, kınama ve aylıktan kesme 

cezalarını soruşturmanın tamamlandığı 

günden itibaren kaç gün içinde vermek 

zorundadırlar.? 

 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

E) 30 

 

 

 

41.  657 s. Devlet Memurları 

Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır?  

 

A) Disiplin cezaları verildiği tarihten 

itibaren hüküm ifade eder ve derhal 

uygulanır. 

B) Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş 

tarihini takip eden aybaşında uygulanır. 

C) Verilen disiplin cezaları üst disiplin 

amirine, Devlet memurluğundan 

çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel 

Başkanlığına bildirilir. 

D) Aynı olaydan dolayı memur 

hakkında ceza mahkemesinde 

kovuşturmaya başlanmış olması, 

disiplin kovuşturmasını duruduru.  

E) Disiplin cezaları memurun özlük 

dosyasına işlenir. 

 

42.  İlk derece idari yargı yerlerinin 

verdiği yürüt-meyi durdurma talebinin 

reddi kararlarına karşı kim hangi süre 

içerisinde itirazda bulunabilir? 

 

A) Davalı / 7 gün içinde 

B) Davacı / 15 gün içinde 

C) Davacı / 7 gün içinde 

D) Davalı / 15 gün içinde 

E) Davalı/ 10 gün içinde  

 

43.  Aşağıdaki idari yargı 

yerlerinden hangisi idari yargıda genel 

görevli yargı yeridir? 

 

A) Danıştay 

B) İdare Mahkemeleri  

C) Bölge İdare Mahkemesi 

D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

E) Asliye Hukuk Mahkemesi  
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44.  Tahakkuk etmiş vergi borcunun 

vadesinde ödenmemesi hâlinde 

aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 

 

A) Gecikme zammı 

B) Gecikme faizi 

C) Gecikme faizi ve vergi cezası 

D) Gecikme faizi ve usulsüzlük cezası 

E) Gecikme zammı ve Gecikme faizi  

 

45.  

I. Taşınır olma 

II. Hakimiyet kurma 

III. Zilyetlik iradesi 

IV. Kişisel olmama 

 

Yukarıdaki öncüllerde yer alanlardan 

hangisi zilyetliğin ana öğeleri arasında 

yer almamaktadır? 

 

A) Yalnız I 

B) I, II ve III 

C) II ve III 

D) I ve IV 

E) III ve IV 

 

46. Bir kamu kurumunda yönetici olan (A), 

kurumun yaptığı memur alın sınavında 

başarılı olan (B)’yi, tüm şartları taşıyor 

olmasına ve atama için gerekli 

işlemleri yapmasına rağmen, asıl 

düşünülen kişi olmadığı için 

atamamıştır. 

 

Bu olaya göre, kamu görevlisi (A)’nın 

işlemiş olduğu suç aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) İrtikap 

B) İcrai hareketle görevi kötüye 

kullanma 

C) İhmali hareketle görevi kötüye 

kullanma 

D) Ayrımcılık 

E) Görevi terk 

 

47. Hakkâri Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dekanı olan (A), aynı fakültede 

öğretim üyesi olan (B)’ ye uyarma 

cezası vermiştir. (B), (A)’nın bu cezayı 

vermesinin gerçek nedeninin 

aralarındaki kişisel husumet olduğunu 

ileri sürmektedir. 

 

Bu durumda (B)’nin iddiasına göre 

verilen uyarma cezasındaki hukuka 

aykırılık aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Yetki tecavüzü 

B) Yetki Gaspı 

C)Yetki ihlali 

D) Yetki saptırması 

E) Fonksiyon gaspı 

 

48.  Kamu görevlisine, savunması 

alınmaksızın doğrudan disiplin cezası 

verilmesi durumda, aşağıdaki idari 

işlem unsurlarının hangisi yönünden 

sakatlık söz konusu olur? 

 

A)     Yetki 

B)     Şekil 

C)     Sebep 

D)     Konu 

E)      Maksat  

 

49. İş Kanunu'na göre, niteliği 

itibariyle 30 iş gününden fazla süren 

işlere ne ad verilir? 

 

A) Tam süreli iş 

B) Kısmi süreli iş 

C) Belirli süreli iş 

D) Süreksiz iş 

E) Sürekli iş 
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50.  Aşağıdaki mahkûmiyetlerden 

hangisi Devlet memuru olmaya 

engel değildir? 

 

A) Dolanlı iflas suçundan dolayı tecil 

edilmiş mahkûmiyet 

B) Hırsızlık suçundan dolayı 3 ay 

hapis cezası ile mahkûmiyet 

C) Kasıtlı suçundan dolayı 3 yıl 

hapis cezası ile mahkûmiyet 

D) Taksirli suçlardan dolayı 9 ay 

hapsi cezası ile mahkûmiyet 

E) İnancı kötü kullanma suçundan 

affa uğramış mahkûmiyet 
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Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Hakkâri Üniversitesi’nin yazılı izni 

olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa 

uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş 

sayılır.  

SINAV KURALLARI 

1. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava 

alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin 

verilmeyecektir. 

2. Sınav sırasında, adaylar arasında kalem silgi vb. araç gereç paylaşımı yasaktır. 

3. Aday, soruları ve sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanlar hakkında sınav 

iptal tutanağı ile sınavı geçersiz sayılacaktır. 

4. Adayın, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde 

teslim etmesi gerekmektedir. Adayın cevap kâğıdını ve soru kitapçığını sınav salonu dışına 

çıkarması yasaktır. 

5. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan 

katılımcıların sınavları geçersiz sayılır. 

6. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan adaylar 

hakkında “Sınav İptal Tutanağı” düzenlenir ve adayın sınavı geçersiz sayılır. 

7. Adaylar sınava sadece; kalem, silgi, kalemtıraş ve su şeffaf pet şişe getirecektir. 

8. Adayların kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep 

telefonu, hesap makinesi, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri 

aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler 

ve anahtar ile sınava girmeleri KESİNLİKLE YASAKTIR. 

9. Adaylar sınava gelirken resmi kimlik belgelerini (T.C. Kimlik Numarası yazılı güncel fotoğraflı 

Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, kurum kimlik kartı veya pasaport) yanlarında 

bulunduracaklardır. 

10. Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav 

kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu 

anlaşılan veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak 

atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir. 

11.  Yukarıda atılan imza tüm sınav kurallarına uymayı taahhüt ve kabul ettiğinizi göstermektedir.  


