
 

 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “memurluktan çekilme” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır?  

A) Olağanüstü mazeretle çekilenler, yasal süreye tabi olmadan üstüne haber vermeksizin çekilebilirler.  

B) Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme 

isteğinde bulunabilir.  

C) Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar 

görevine devam eder.  

D) Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber 

vererek görevini bırakabilir.  

E) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 

gün devam etmesi hâlinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. 

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine - - - - gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun 

evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği 

üzerine - - - - gün izin verilir.  

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırası ile 

hangisi getirilmelidir?  

A) beş - beş  

B) yedi – beş  

C) yedi - on  

D) on – yedi  

E) on – on 

3. Fatih Bey, bir lisede memur olarak görev yapmaktadır. Son üç ayda hasta olduğunu beyan ederek 

toplam yirmiyedi gün görevine gelmemiştir. Okul yönetimine devamsızlığı ile ilgili olarak herhangi 

bir belge de sunmamıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Fatih Bey’in bu davranışının 

cezası aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Uyarma  

B) Kınama  

C) Aylıktan Kesme  

D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması  

E) Devlet Memurluğundan Çıkarma 

 

4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının genel 

hakları arasında sayılmamıştır?  

A) Emeklilik  

B) Özel kovuşturma ve yargılama usulü  

C) Sendika kurma  

D) Görevden çekilme  

E) Basına bilgi veya demeç verme 
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5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyetten çıkarma cezası vermeye 

aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?  

A) Disiplin kurulu  

B) Disiplin amirleri  

C) Yüksek disiplin kurulu  

D) Yargı organları  

E) Atamaya yetkili amir 

 

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi disiplin cezaları arasında 

sayılmaz?  

A) Uyarma  

B) Görevden uzaklaştırma  

C) Aylıktan kesme  

D) Devlet memurluğundan çıkarma  

E) Kademe ilerlemesinin durdurulması 

 

I. Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı  

II. snat ve iftiralara karşı koruma yasağı  

III. Grev yasağı  

IV. Hediye alma, menfaat sağlama yasağı  

V. Kovuşturma ve yargılama yasağı  

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri bu Kanunda 

sayılan yasaklardandır?  

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

C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III, IV ve V 

8. Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan Türkçe Öğretmeni Ejder Öğretmenin, 

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki bir liseye tayini çıkmıştır. Ejder Öğretmen, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’na göre, atama emrinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde yeni görev 

yerine hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadır?  

A) Atama emrinin kendisine tebliğ edildiği gün  

B) 3 gün  

C) 7 gün  

D) 10 gün  

E) 15 gün 
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“Memurlara; en az % … oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması hâlinde 

hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde 

toptan veya bölümler hâlinde … güne kadar mazeret izni verilir.”  

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yukarıda geçen metinde boş bırakılan yerlere 

sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?  

A) 70 / 10       B) 50 / 10                  C) 40 / 20            D) 70 / 60               E) 50 / 30 

 

 

I. Yöneltme  

II. Kariyer  

III. Liyakat  

IV. Planlılık  

V. Sınıflandırma  

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri bu 

Kanunun temel ilkelerindendir?  

A) I ve IV  

B) I, II ve III  

C) II, III ve V  

D) II, III, IV ve V  

E) I, II, III, IV ve V 

 

I. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı,  

II. TBMM Genel Sekreteri,  

III. Bakan Yardımcıları,  

IV. Valiler,  

V. Kaymakamlar,  

11. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, 

yukarıda sayılanlardan hangisi/hangileri hakkında hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısı veya Başsavcıvekili tarafından yapılır? 

A) Yalnız I  

B) I ve II  

C) I, II ve III  

D) I, II, III ve IV  

E) I, II, III, IV ve V 
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I. Disiplin amirinin teklifi 
II. Hukuk müşavirinin onayı 
III. Bakanlık müfettişinin idari teklifi 
IV. Atamaya yetkili amirin onayı 
12-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, adaylık süresi içinde disiplin 
cezası almış olanların, yukarıdakilerden hangilerinin teklifi ve onayı ile ilişikleri 
kesilir? 
A) I ve II     B) II ve III      C) I ve IV        D) III ve IV      E) I, II, III ve IV 
 

13- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “vekâlet görevi ve aylık 
verilmesinin şartları” kapsamında memurların kanuni izin nedeniyle işlerinden 
geçici olarak ayrılmaları hâlinde yerlerine kurum içinden vekil atandığı zaman 
(istisnai durumlar hariç) atanan vekil memurlara vekâlet görevinin kaç aydan 
fazla devam eden süresi için vekâlet aylığı ödenir? 
A) 3       B) 4       C) 5              D)6             E) 7 

 

14.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kamu kurum ve kuruluşları 
yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak 
memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, aşağıdakilerden 
hangisinin uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri 
belirleyebilir? 
A) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
B) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
C) Bakanlar Kurulu 
D) Meslekî Yeterlilik Kurumu 
E) Devlet Personel Başkanlığı 

 

15. sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aylıktan kesme cezası alan bir kişi 8 
yıl içerisinde aylıktan kesmeyi gerektirecek başka fiillerden dolayı üçüncü defa 
aylıktan kesme cezası gerektiren bir fiili işlediklerinde hangi ceza verilir? 
A) Devlet memurluğundan çıkarma 
B) Kıdem indirme 
C) Aylıktan kesme 
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması 
E) Uyarma 
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16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, sözleşmeli personel seçiminde 
uygulanacak sınav ile istisnalarına ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden 
hangisince belirlenir? 
A) Bakanlar Kurulu 
B) Maliye Bakanlığı 
C) Devlet Personel Başkanlığı 
D) Başbakanlık 
E) İlgili Bakanlık 

 

17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, disiplin cezası verme yetkisi 
nihayet ne kadar süre içinde zaman aşımına uğrar? 
A) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde 
B) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde 
C) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde 
D) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlenildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde 
E) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlenildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde 
 
 
 
18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aynı yerdeki göreve atananlar 
atama emrinin kendilerine duyurulduğu günü izleyen kaç gün içinde işe 
başlamalıdır? 
A) Tebliğ gününü izleyen iş günü 
B) 5 gün 
C) 7 gün 
D) 15 gün 
E) 30 gün 
 
 
19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, öğretmen olarak memuriyetleri 
sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlar hakkında derece 
ve kademe ilerleme bakımından aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? 
A) Bir kademe ilerlemesi uygulanır. 
B) İki kademe ilerlemesi uygulanır. 
C) Bir derece ilerlemesi uygulanır. 
D) Bir derece ve bir kademe ilerlemesi uygulanır. 
E) Bir derece ve iki kademe ilerlemesi uygulanır. 

 
 
 
 
 

20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, muvazzaf askere giden 
memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri hâlinde terhis tarihinden 
itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar? 
A) 30    B) 15     C) 10     D) 7     E) 5 
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I. Ölüm 
II. Aylıksız izne ayrılma 
III. Emekliye ayrılma 
IV. İstifa 
21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yukarıda verilenlerin 
hangilerinde memurlara peşin olarak ödenen aylık geri alınmaz? 
A) I ve II      B) I ve III      C) II ve IV      D) III ve IV      E) I, II, III ve IV 
 
 
I. Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim 
edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır hâlde bulundurmak için gerekli 
tedbirleri almak zorundadırlar. 
II. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara 
uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi 
esastır. 
III. Zararların ödettirilmesinde, fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci 
kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul 
etmesi hâlinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca 
ödenir. 
22. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “kişisel sorumluluk ve zarar” ile 
ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) II ve III          D) I ve II        E) I, II ve III 
 
 
 
 23. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurlarından yurt 
dışında sürekli görevle çalışanlardan aşağıdaki yakınlarından hangisinin ölümü 
halinde cenaze masrafları kurumlarınca karşılanmaz?  
A) Eşi    B) Kardeşi     C) Çocuğu    D) Babası       E)Annesi 
 
 
 
 
 24. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre niteliği ve çalışma şartları bakımından 
güç olan işlerde çalışanlara ödenen paraya ne ad verilir?  
A) İş riski zammı  
B) Eleman teminindeki güçlük zammı  
C) İş güçlüğü zammı  
D) Mali sorumluluk tazminatı  
E) Toplu sözleşme ikramiyesi 
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25. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kademe ilerlemesinin durdurulması 
veya aylıktan kesme cezası alan memurun cezası kaç yıl sonra sicilinden silinebilir?  
A)3 yıl   B) 5 yıl   C)7 yıl   D) 10 yıl   E) 15 yıl 
 
 
 
 

26. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve 
hâllerin işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği 
takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar? 
A) 2  B) 5  C) 7  D) 10  E) 12 
 
 
27. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurları "Asli Devlet 
Memurluğuna" atandıktan sonra, en geç ne kadar süre içinde kurumlarınca 
düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yemin ederler?  
A) 4 Ay    B) 3 Ay   C) 2 Ay       D) 1 Ay     E) 15 Gün 
 
 

28. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre genel olarak devlet memuru 
olabilmek için öğrenim durumu itibariyle en az hangi okuldan mezun olmak 
gerekir?  
A) İlkokul  
B) Ortaokul  
C) Lise  
D) Üniversite 
E) Doktora 
 
 

 

29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memuriyete giriş yaşı kaçtır?  
A) 16   B)18   C)20   D)21   E)24 
 
 
30. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre erkek memurlara aşağıda belirtilen 
durumlardan hangisinde isteği üzerine 10 gün mazeret izni verilir?  

A) Çocuğunun evlenmesi  
B) Eşinin doğum yapması  
C) Kayınvalidesinin ölmesi  
D) Annesinin ölmesi  
E) Babasının ölmesi 

 

31. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadın memurlara doğumdan sonra 
kaç yıl süreyle gece nöbeti verilmez?  
A) 4 Yıl  B) 3 Yıl   C) 2 Yıl   D) 1 Yıl  E) 6 Ay 
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32. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıda verilen ödemelerden 
hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz?  
A) Aylık  
B) Fazla Çalışma Ücreti  
C) Ölüm Yardımı  
D) Vekâlet Ücreti  
E) Çocuk Yardımı 

 

33. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ortaokul ve dengi, lise ve dengi 
okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim 
yılı için derece ve kademe verilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) İki kademe verilir  
B) Bir kademe verilir  
C) Bir derece verilir  
D) İki derece verilir  
E) Üç kademe verilir 

 

34. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerin hangisinde çalışan memurlar, özel 

kanunları hükümlerine tabidir? 

A) Belediyeler 
B) İl Özel İdareleri 
C) Genel Bütçeli Kurumlar 
D) Sayıştay Meslek Mensupları 

 

35. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Adalet – Kariyer – Eşitlik 
B) Liyakat – Eğitim – Adalet 
C) Eğitim – Eşitlik – Sınıflandırma 
D) Sınıflandırma – Kariyer – Liyakat 

 

 

36. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan ödev ve sorumluluklardan 

biri değildir? 

A) Sendikal faaliyetlerde bulunma 
B) Davranış ve iş birliği 
C) Mal bildirimi 
D) Sadakat 
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37. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumlarda çalıştırılan 

memurlar için tesis edilen sınıflardan değildir? 

A) Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı 
B) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 
C) Emniyet Hizmetleri Sınıfı 
D) Mühendislik Hizmetleri Sınıfı 

 

38. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (özel durumlar 

hariç) memurluğa giriş derece ve kademesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 8/1             B) 8/2        C) 9/1             D) 10/2 
 
 
39. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi öğretmeni görevden 

uzaklaştırmaya yetkili değildir? 

A) İllerde valiler 
B) Okul müdürleri 
C) Atamaya yetkili amirler 
D) İlçelerde kaymakamlar 
 
 
40. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aday olarak atanmış Devlet memurunun 

adaylık süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Altı aydan az iki yıldan çok olamaz. 
B) Bir yıldan az üç yıldan çok olamaz. 
C) Bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. 
D) Altı aydan az üç yıldan çok olamaz. 
 
 
41. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete 

dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde kurumlarına başvurmak 

zorundadırlar? 

A) 30                B) 45                  C) 60                        D) 90 
 
 
 
42. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi memurlara asıl görevlerinin 

yanında ikinci görev olarak verilemez? 

A) Tabiplere, il ve ilçe sağlık müdürlüğü 
B) Öğretmenlere, şube müdürlüğü 
C) Veteriner, diş hekimi ve eczacılara, baştabip yardımcılığı 
D) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik 
 
 
43. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlar, kurumlarınca kabul edilen mazereti 

olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi hâlinde çekilme 

isteğinde bulunmuş sayılırlar? 

A) 30   B) 20  C) 15   D) 10 
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44.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mazeret izni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 
on altı hafta süreyle analık izni verilir. 
B) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali 
haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz. 
C) Memura, eşinin ölümü hâlinde isteği üzerine bir gün izin verilir. 
D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim 
tarihinden 
itibaren ilk altı ayda günde üç saat süt izni verilir. 

 

45. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna 

“aylıktan kesme” disiplin cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hâllerdendir? 

A) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak 
B) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak 
C) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek 
D) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak 

 

46. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak” 
fiiline aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır? 

A) Kademe ilerlemesinin durdurulması 
B) Devlet memurluğundan çıkarma 
C) Aylıktan kesme 
D) Uyarma 

 

47. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarına karşı itirazda süre, kararın 

ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür? 

 

A) Yedi  B) On iki C) Yirmi  D) Otuz 
 
 
 
 
48. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal haklar ve 

yardımlardan değildir? 

A) Emeklilik hakları 
B) Ders görevi ücreti 
C) Ölüm yardımı ödeneği 
D) Öğrenim bursları ve yurtları 
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49. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkelerinden 

değildir? 

 

A) Sınıflandırma   B) Kariyer  C) Liyakat  D) Eşitlik 
 

 

50. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, 
Devletve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli 
kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler” aşağıdaki istihdam şekillerinin hangisinden sayılır? 

A) Memur  B) Sözleşmeli personel C) Geçici personel  D) İşçi 
 
 
 
51. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya 

tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından 

aşağıdakilerden hangisi üzerinden ödenmesi esastır? 

A) Rayiç bedel 
 B) Fatura bedeli 
C) Maliyet bedeli 
 D) Muhammen bedel 
 
“Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve 
başka hakları elinden alınamaz.” 
52. Yukarıdaki tanımlama 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki genel haklardan 

hangisidir? 

A) Çekilme 
B) Güvenlik 
C) Uygulamayı isteme hakkı 
D) Müracaat, şikâyet ve dava açma 
 
 
53. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan 

genel şartlardan hangisi yanlıştır? 

A) Türk Vatandaşı olmak 
B) Genel olarak ortaöğretim mezunu olmak 
C) Kamu haklarından mahrum bulunmamak 
D) Genel olarak 18 yaşını tamamlamış olmak 
 
 
54. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet 

memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde 

yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere ne kadar 

ayrılma müsaadesi verilebilir? 

A) Altı aya kadar, gerekirse bu süre en çok üç kat uzatılabilir. 
B) Bir yıla kadar, gerekirse bu süre en çok iki kat uzatılabilir. 
C) İki yıla kadar, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. 
D) Üç yıla kadar, gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. 
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55. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen 

mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi hâlinde, 

yazılı müracaat şartı aranmaksızın, memurluktan çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır? 

A) 3         B)          5 C)      7 D) 10 
 
 
56. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlara verilen mazeret izinlerinden 

hangisi yanlıştır? 

A) Çocuğunun evlenmesi hâlinde yedi gün izin verilir. 
B) Kendisinin evlenmesi hâlinde on gün izin verilir. 
C) Eşinin kardeşinin ölümü hâlinde yedi gün izin verilir. 
D) Eşinin doğum yapması hâlinde on gün babalık izni verilir. 
 
 
 
57. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi “uyarma” disiplin 

cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir? 

A) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak 
B) Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak 
C) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek 
D) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak 
 
 

 

58. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “aylıktan kesme” disiplin cezasına çarptırılmış 

bir memur, cezanın uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, 

verilmiş olan cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir? 

 

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

 

59. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin amirleri tarafından verilen “kademe 

ilerlemesinin durdurulması” cezasına karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edilebilir? 

A) Atamaya Yetkili Amir 
B) Yüksek Disiplin Kurulu 
C) İl Disiplin Kurulu 
D) Kurum Müdürü 

 

60. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hak ve 

yardımlardan değildir? 

A) Emeklilik hakları 
B) Cenaze giderleri 
C) Fazla çalışma ücreti 
D) Aile yardımı ödeneği 
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61. Sinan Bey, bir lisede memur olarak görev yapmaktadır. Son üç ayda hasta olduğunu 

beyan ederek toplam yirmiyedi gün görevine gelmemiştir. Okul yönetimine devamsızlığı 

ile ilgili olarak herhangi bir belge de sunmamıştır. 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’na göre, Sinan Bey’in bu davranışının cezası aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Uyarma  

B) Kınama  

C) Aylıktan Kesme  

D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması  

E) Devlet Memurluğundan Çıkarma 

 

62. Sami Bey bir ilkokulda müdürlük yapmaktadır. Yirmi beş yıllık memuriyet hayatı 

bulunmaktadır. Son on yıldır hiç yıllık izin kullanmamıştır. Yıllık izin hakkının 

tamamını kullanmak istemektedir.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Sami Bey toplam kaç gün 

izin kullanabilir? 

A) 30 gün 

B) 60 gün 

C) 90 gün 

D) 200 gün 

E) 300 gün 

 

63. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde 

veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar 

gelip işe başlamadıkça görevlerini bıraktıkları takdirde ne kadar bir süre devlet memurluğuna 

dönemez?  

A) Hiçbir şekilde görevlerine dönemezler.  

B) 1 yıl görevlerine dönemezler.  

C) 2 yıl görevlerine dönemezler.  

D) 3 yıl görevlerine dönemezler.  

E) 5 yıl görevlerine dönemezler. 

 

I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir.  

II- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.  

III- Devlet memurluğundan çıkarma cezası atamaya yetkili amirler tarafından verilir.  

IV- Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur.  

64. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; disiplinle ilgili olarak yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri doğrudur?  

A) Yalnız I B) II ve IV C) I ve III D) II - III ve IV E) Yalnız III  
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65.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; görevlerinden uzaklaştırılan Devlet memurları 

hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır?  

A) 3  B) 4  C) 5  D) 7  E) 10  

 

 

66. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” 

kapsamında memurların görevden uzaklaştırma nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları 

hâlinde yerlerine kurum içinden vekil atandığı zaman (istisnai durumlar hariç) atanan vekil 

memurlara vekâlet görevinin kaç aydan fazla devam eden süresi için vekâlet aylığı ödenir?  

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 6  

 

 
 

67. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; uyarma cezası alan Devlet memuru bu 

cezasının özlük dosyasından çıkarılması için kaç yıl sonra yetkili makamlara başvurabilir?  

A) 2  B) 3  C) 4  D) 5  E) 10  

 

 

 

68. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; memurluktan çıkarma cezasında kaç ay içinde 

disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına 

uğrar?  

A) 6  B) 5  C) 4  D) 3  E) 1 

 

69. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlerle 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

A) Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre 

içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir.  

B) Bir göreve yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre 

içinde işe başlamayanlar 2 yıl süre ile Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.  

C) Bir göreve ilk defa atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve 

başlamama hâli 6 ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.  

D) Başka yerdeki bir göreve atananlardan yasal süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda 

yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri 

arasında aylık verilmek şartıyla 20 günlük bir süre daha verilebilir.  

E) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, izleyen 15 iş günü 

içinde işe başlamak zorundadırlar. 
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70. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıdaki fiillerden hangisi “kademe 
ilerlemesinin durdurulması” disiplin cezasını gerektirir?  

A) Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak  

B) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak  

C) Toplu müracaat veya şikâyet etmek  

D) Siyasi partiye girmek  

E) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek  

 
 

71. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; memura isteği üzerine, eşinin doğum 
yapması hâlinde kaç gün babalık izni verilir?  

A) 30  B) 25  C) 20  D) 15  E) 10 

 

72. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; kadın memura, çocuğunu emzirmesi için 

doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde kaç saat süt 

izni verilir?  

A) 1   B) 1,5   C) 2   D) 3   E) 4  

 
 

73. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “Devlete ait resmi belge, araç, gereç vb. eşyayı 

kaybetmek” aşağıdaki hangi disiplin cezaları içinde düzenlenmiştir?  

A) İhtar   B) Uyarm       C) Kınama    D) Aylıktan kesme  

E) Devlet memurluğundan çıkarma  

 
 

74. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezalarında kaç ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı 

takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?  

A) 1  B) 2  C) 3  D) 5  E) 6  

 
 

75. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile 

tecziye edilenler kaç yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve 

daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve 

denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar?  

A) 5  B) 6  C) 7  D) 8  E) 10  

76. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; Aylıktan Kesme cezası ile tecziye edilen 

Memurun Bürüt Aylığında hangi aralıklarda kesinti yapılır?  

A) 1/8 - 1/2   B) 1/10 - 1/8   C) 1/4 - 1/2  D) 1/30 - 1/8  E) 1/20 - 1/15 
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77.657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “Disiplin Cezalarını Uygulama” ile ilgili aşağıda 

yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.  

B) Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini izleyen 7 gün içinde uygulanır.  

C) Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet 

Personel Başkanlığına bildirilir.  

D) Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası 

verilenler, valilik, büyükelçilik, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı 

görevlerine atanamazlar.  

E) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin 

yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.  

 

78. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan 

kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek 

zorundadırlar?  

A) 3   B) 5   C) 7   D) 10   E) 15  

 

79. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; aşağıdakilerden hangisinde disiplin cezası 

verme yetkisi zaman aşımına uğrar?  

A) Aylıktan Kesme Cezası için 20 gün içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığında  

B) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında altı ay içinde soruşturmaya başlanmadığında  

C) Memurluktan çıkarma cezasında üç ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanamadığında  

D) Uyarma cezası için bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığında  

E) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet üç yıl içinde disiplin 

cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

 

80. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen 
Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek” aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini 
gerektirir?  

A) Kademe ilerlemesinin durdurulması   B) Devlet memurluğundan çıkarma  

C) Aylıktan kesme           D) Kınama             E) Uyarma  

 

81. . 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; aşağıdakilerden hangisi “Devlet 
memurluğundan çıkarma” gerektiren fiillerinden birisi değildir?  

A) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek  

B) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek  

C) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak  

D) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak  

E) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak  
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82. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde 
olursa olsun çıkar sağlamak” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?  

A) Aylıktan Kesme  

B) Kademe İlerlemesinin Durdurulması  

C) Kınama  

D) Uyarma  

E) Devlet memurluğundan çıkarma 

 

83. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek” fiili 

aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?  

A) Kınama  

B) Uyarma  

C) Aylıktan kesme  

D) Kademe ilerlemesinin durdurulması  

E) Devlet memurluğundan çıkarma  

 
84. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve 

güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından 

hangisini gerektirir?  

A) Kınama  

B) Kademe ilerlemesinin durdurulması  

C) Aylıktan kesme  

D) Uyarma  

E) Devlet memurluğundan çıkarma  

 
 
I- Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.  

II- Verilen emirlere itiraz etmek  

III- İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak  

85 . 657 sayılı Kanun’a göre; yukarıdaki fiil ve hâller aşağıdaki disiplin cezalarından hangisinin 

verilmesini gerektirir?  

A) Kınama B) Uyarma  

C) Aylıktan kesme D) Kademe ilerlemesinin durdurulması  

E) Devlet memurluğundan çıkarma 

 

  

I- Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak  

II- Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak  

III- Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak  

IV- Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak  

86. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; yukarıdaki fiillerden hangileri uyarma 

cezasını gerektirir?  

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) Yalnız IV 
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87. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; doğum yapan memurlara istekleri halinde kaç 

aya kadar aylıksız izin verilir?  

A) 6       B) 12       C) 18       D) 24     E) 36  

 
88.657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; hizmet süresi olarak onuncu yılını çalışan bir 

devlet memuruna kaç gün yıllık izin verilir?  

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30  

 
 
89. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya 

uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile 

memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda 

yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.” bu iznin kullanılması esnasında kaç yılda bir Bakan 

Onayı yenilenir?  

A) 3  B) 4  C) 5  D) 6 E)  10  

 
 
I- Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması  

II- Yıl içinde olumlu sicil almış olması  

III- Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması  

90. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Devlet memurunun kademede ilerlemesi için 

yukarıdaki şartlardan hangisi veya hangileri aranmaz?  

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

 
91. “Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka 

hakları elinden alınamaz.“ hükmü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların 

hangi hakkı kapsamındadır?  

A) Müracaat, şikayet ve dava açma  

B) Çekilme  

C) Kovuşturma ve yargılama  

D) İsnat ve iftiralara karşı koruma  

E) Güvenlik 
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I. Aile yardımı ödeneği II. Ölüm yardımı ödeneği  

III. Eğitim, öğretim tazminatı  

IV. Öğretim yılına hazırlık ödeneği  

 

92. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre öğretmenlere yukarıdaki ödemelerden 

hangileri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir?  

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

93. .657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi “Devlet 

memurluğundan çıkarma” disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?  

A) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.  

B) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, 

C) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve 

kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin 

propagandasını yapmak.  

D) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,  

E) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak  

 

94.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlara verilen mazeret izinlerinden hangisi 

yanlıştır?  

A) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması 

kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda üç ay, 

süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.  

B) Kendisinin evlenmesi hâlinde yedi gün izin verilir.  

C) Çocuğunun evlenmesi hâlinde yedi gün izin verilir.  

D) Eşinin kardeşinin ölümü hâlinde yedi gün izin verilir.  

E) Eşinin doğum yapması hâlinde on gün babalık izni verilir  

 

95. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren 

hizmetlerde çalışan engelli memurlar ile kadın memurlardan hamile olanların, gece nöbeti ve 

gece vardiyası görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti görevi verilemez.  

B) Engelli memurlara isteği dışında gece vardiyası görevi verilemez.  

C) Doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece vardiyası görevi verilemez.  

D) Hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren gece nöbeti görevi verilemez.  

E) Hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren gece vardiyası görevi verilemez.  
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96. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi amir durumda olan 

devlet memurlarının görev ve sorumluluklarından biri değildir? 

A) Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez. 

B) Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. 

C) Amirlik yetkisini, yönetici ve liderlik özelliğine dayalı olarak kullanır. 

D) Amir maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz. 

E) Hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. 

 

97. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurları ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Greve katılabilirler. 

B) Sendikaya üye olabilirler. 

C) Mal bildiriminde bulunmalıdırlar. 

D) Müracaat, şikâyet ve dava açma haklarına 

sahiptirler. 

E) Uygulamayı isteme hakkına sahiptirler. 

 

98. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre iki yıl süreli yükseköğrenimi bitiren bir 

memurun işe girişteki derecesi ile yükselebilecekleri en son derecesi sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 9 - 2  B) 9 – 1  C) 10 – 2  D) 10 – 1 E) 8 – 2 

 

 

99. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kurum ve kuruluşların, çalıştırdıkları 

personele ait kadrolarda % kaç oranında engelli personel çalıştırma yükümlülüğü vardır? 

A) 2  B) 3  C) 4 D) 5  E) 6 

 

100. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir mali yıl içinde aşağıdaki kurumlardan 

hangisinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde 

yirmisinden fazla olamaz? 

A) Gümrük Müsteşarlığı 

B) Merkez Bankası 

C) Sağlık Bakanlığı 

D) Maliye Bakanlığı 

E) Milli Savunma Bakanlığı 

 

 

101. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurlarına “görevden 

uzaklaştırılma süresi içinde” aylıklarının ne kadarı ödenir? 

A) Üçte biri     B) Üçte ikisi    C) Dörtte biri     D) Beşte ikisi   E) Beşte üçü 
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II. Kariyer 

III. Liyakat 

IV. Disiplin 

102. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

temel ilkeleri arasında yer almaz? 

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

103. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi istihdam 

şekillerinden birisi değildir? 

A) Özel güvenlik görevlisi 

B) Sözleşmeli personel 

C) Geçici personel 

D) İşçiler 

E) Memurlar 

 

104. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,“Kanunlarda yazılı hâller dışında 

Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” 

Şeklinde ifade edilen husus aşağıdaki genel haklardan hangisidir? 

A) İsnat ve iftiralara karşı koruma 

B) Kovuşturma ve yargılama 

C) Uygulamayı isteme hakkı 

D) Güvenlik 

E) Çekilme 

 

105. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü 

içki tüketmek” eylemi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? 

A) Kınama 

B) Uyarma 

C) Aylıktan kesme 

D) Devlet memurluğundan çıkarma 

E) Kademe ilerlemesinin durdurulması 

 

 

106. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadın memura çoğul gebelik hâlinde verilen 

analık izni süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğumdan önce on, doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplam on sekiz hafta 

B) Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplam on altı hafta 

C) Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra yedi olmak üzere toplam on beş hafta 

D) Doğumdan önce yedi, doğumdan sonra altı olmak üzere toplam on üç hafta 

E) Doğumdan önce on, doğumdan sonra altı olmak üzere toplam on altı hafta 

 

107. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlar için 10 hizmet sınıfı tesis edilmiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu hizmet sınıfları arasında yer almaz? 

A) Emniyet hizmetleri sınıfı 

B) Millî istihbarat hizmetleri sınıfı 

C) Hâkimlik ve savcılık hizmetleri sınıfı 

D) Avukatlık hizmetleri sınıfı 

E)  Genel idare hizmetleri sınıfı 
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108. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya 

tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğratılması hâlinde bu memura aşağıdakilerden hangisinin 

uygulanması esastır? 

A) Aylıktan kesme 

B) Devlet memurluğundan çıkarma 

C) Zararın rayiç bedelinden ödetilmesi 

D) Kademe ilerlemesinin durdurulması 

E) Zararın rayiç bedeli üzerinden yarısının ödetilmesi 

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125.maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler 

hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; uyarma, kınama, aylıktan kesme 

ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında ……. ay içinde disiplin soruşturmasına; 

memurluktan çıkarma cezasında ……ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde 

disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. 

109. Buna göre boşluklara aşağıdakilerden hangileri 

gelirse doğru olur? 

A) 1-2   B) 2-6   C) 1-6   D) 2-4   E) 2-3 

 

110. 657 sayılı Kanun’a göre, devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini 

artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından 

ilgili kurumlarla hazırlanarak uygulanacak hizmetiçi eğitim aşağıdaki hangi mevzuat dahilinde 

yürütülür? 

A) Kanun  

B) Tüzük 

C)Yönetmelik 

 D) Yönerge 

E) Genelge 

 

 

I. İşçi sayılmayan kimselerdir. 

II. Sözleşme ile çalıştırılırlar. 

III. Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde çalıştırılırlar. 

111. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden 

hangisini tanımlar? 

A) Sözleşmeli personel 

B) Geçici personel 

C) Memurlar 

D) İşçiler 

E) Sözleşmeli memur 
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112.Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Toplu eylem ve 

hareketlerde bulunma yasağı kapsamında değildir?  

A) Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte 

çekilmeleri  

B) Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde birlikte göreve gelmemeleri  

C) Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde birlikte göreve gelipte Devlet 

hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareket-

lerde bulunmaları  

D) Devlet memurlarının greve karar vermeleri  

E) Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikâyetleri 

 

113. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; aşağıdakilerden hangisi “Adaylık Devresi İçinde 

Göreve Son Verme ve Adaylık Süresinde başarısızlık” kapsamında değildir?  

A) Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil 

amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.  

B) İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.  

C) Adaylık devresi içinde veya sonunda, ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile 

Devlet memurluğuna alınmazlar. 

D) Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili 

amirin onayı ile ilişikleri kesilir.  

E) Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış 

olanların ilişikleri kesilir. 

 

I. Memurun Mesleki Bilgileri,  

II. Mal Bildirimleri;  

III. İnceleme, Soruşturma, Denetim Raporları,  

114. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “Memur Bilgi Sistemi ve Özlük Dosyası” 

kapsamında yer alan memurun özlük dosyasında yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri 

bulunur?  

A) I ve II  

B) Yalnız I  

C) II ve III  

D) Yalnız III  

E) I,II ve III 
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115. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü 

gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle kamusal fayda ve 

gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin 

yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen 

memurlara aşağıdaki belgelerden hangisi verilir?  

A) Başarı Belgesi  

B) Üstün Başarı Belgesi  

C) Teşekkür Belgesi  

D) Takdir Belgesi  

E) Onur Belgesi 

 

116. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “üç defa başarı belgesi alanlara” hangi belge 

verilir?  

A) Aylıkla Ödül  

B) Takdir Belgesi  

C) Teşekkür Belgesi  

D) Üstün Başarı Belgesi  

E) Onur Belgesi 

 

117. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, 

, Millî Eğitim Bakanlığı için yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde kaçından fazla olamaz?  

A) 5   B) 10   C) 15  D) 20  E) 30 

 

118. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca 

izleyen yılın hangi ayın sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir?  

A) Aralık  B) Ocak   C) Şubat  D) Mart   E) Nisan 

 

119. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler kaç 

yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, 

bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların 

başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar?  

A) 3  

B) 5  

C) 7  

D) 8  

E) 10 
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I. uyarma               II. kınama             III. aylıktan kesme  

120. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; yukarıda verilen cezalara karşı 

aşağıdakilerden hangisine itiraz edilir?  

A) Üst Disiplin Amirine B) Yüksek Disiplin Kuruluna  

C) Müdürler Kuruluna D) Disiplin Amirine  E) Disiplin Kuruluna 

 

121. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları 

personele ait kadrolarda yüzde kaç oranında özürlü çalıştırmak zorundadır?  

A) 2  B) 3  C) 4  D) 5  E) 10 

 

122.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya 

uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın 

onayı ile memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında kaç yıla kadar 

aylıksız izin verilir?  

A) 5  B) 10  C) 15  D) 20  E) 21 

 

123.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Memura, eşinin doğum yapması halinde, 

isteği üzerine kaç gün babalık izni verilir?  

A) 3  B) 5  C)7   D) 10  E) 15 

 

124. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Memura, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve 

kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine kaç gün izin verilir?  

A) 3  B) 5  C) 7   D) 10  E) 15 

 

125. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için 

doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ikinci altı ayda günde kaç saat süt 

izni verilir?  

A) 1  B) 4  C) 2  D) 3  E) 1,5 

 

126. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, 

verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, diğer hastalık hallerinde kaç aya kadar izin 

verilir.  

A) 12  B) 18  C) 24  D) 36  E) 6 

 

I- Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak  

II- Siyasi partiye girmek  

III- Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı 

yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak  

127.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; yukarıdaki fiillerden hangisi veya hangileri 

Devlet memurluğundan çıkarılma cezasını gerektirir?  

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