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SUNUŞ
Değerli Okuyucularımız;
EKYS Konu Anlatımlı kitabımız, ÖSYM tarafından 28 

Şubat 2019 tarihinde yayımlanan sınav ilanındaki konular 
kapsamında, alanında uzman yazar komisyonumuz tarafın-
dan hazırlanmıştır. 

Anlatılan konuların somutlaşması için konuların arası-
na püf noktalar, pratik çözümler, yazar notları ve tablolar 
eklenmiştir. 

Sadeleştirilmiş ve İhtiyaca göre hazırlanmış öz ve net bil-
gilerden oluşan bu yayınımızın sınava hazırlanan siz değerli 
okuyucularımıza katkı sağlamasını diliyoruz.
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1. BÖLÜM

Türkçe 
Sözel Ak�l Yürütme (Muhakeme) Becerileri, Dil Bilgisi ve 

Yaz�m Kurallar� 

Genel Yetenek - Genel Kültür (%35) 

1. SÖZEL MANTIK
Man� k, do�ru dü�ünme sana�  veya do�ru 
dü�ünme kurallar�n�n bilgisi olarak ifade 
edilebilir. Man� ��n üç genel i�levi vard�r.

1. Birey, man� k sayesinde uygun olan� 
anlayabilme yetene�ine sahip olur. Bu 
yetenek ile ilim ve sanat elde edebilir. Bu 
beceri ile hareketlerin güzeli ve çirkinini 
seçebilir. 
2. �nsan�n nefsinde anlay�� yolu ile hâs�l olan 
makuller (yani içten konu�malar) ve
3. �nsan�n içinde bulunan �eyi dil ile 
söylemesi man� kla alâkal�d�r.

Man� k, do�ru dü�ünme bilimidir. 
Man� kl� dü�ünme; bütün bilimler için 
gerekli olan bir metot olarak Do�ru 
dü�ünme kendini ak�l yürütmede gösterir. 

Uyar�: Ak�l yürütme, baz� bilinenlerden 
(öncüllerden) yeni bir bilgi (sonuç) ç�karma 
i�lemidir.

Not: S�navlarda sizden verilen öncüllere göre 
yorumlama yapman�z� ve bunun ne� cesinde 
ortaya ç�kan yorum do�rultusunda do�ru 
��kk� bulman�z istenmektedir. Sorular� 
çözer iken tablo gra	 k ve grupland�rma için 
basit liste ve ba�lan�  �ekilleri haz�rlaman�z 
sorular� çözmede size hem kolayl�k hem de 
zaman kazand�racak� r.

Man� k �lkeleri

Do�ru (man� kl�) dü�ünme, ak�l veya man� k 
ilkeleri denen ilkelere uygun olan dü�ünme 
biçimidir. Genellikle akl�n üç ana ilkesinden 
söz edilir. Bunlar: özde�lik, çeli�mezlik ve 
üçüncü halin imkâns�zl��� ilkeleridir. Ayr�ca 
bunlara “yeter sebep” ilkesi de eklenebilir.

1. Özde�lik �lkesi
Man� ��n temel ilkesi olarak da bilinir.
Bir �ey ne ise odur. Her �ey kendisinin 
ayn�s�d�r, �eklindeki bir durum ak�l 
yürütmenin tutarl�l���n�n zorunlu �ar� d�r.
Özde�lik, ne e�itlik� r ne de benzerlik� r. 
Oysa özde� olan bir ve ayn� �eydir. E�itlik, 
benzerli�in bir s�n�r halidir. Benzerlik ve 
e�itlik kar��la�� r�lan iki �ey aras�nda olur.
Ali Alidir.
Ku� ku�tur.
2. Çeli�mezlik �lkesi 
Çeli�ik iki önermenin de�erleri birbirinin 
tersidir.
Bu ilkede bir önermeyi inkâr etme dü�üncesi 
vard�r. Bir önermenin inkâr�, o önermenin 
de�erini de�i�� rir. Bir önerme do�ru ise, 
onun inkâr� yanl��; yanl�� ise inkâr� do�ru 
olur. 
Man� kta bir önermenin bir ve yaln�z bir tek 
do�ruluk de�eri vard�r. Bir �ey (önerme) 
ayn� zamanda hem do�rulan�p (tasdik), 
hem de inkâr ve reddedilemez. 

ÖRNEK:
 “Bütün insanlar ya�lan�r.”
“Hiçbir insan ya�lanmaz.” önermeleri 
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birbirine kar��
  r.

Uyar�: Kar��tl�kla çeli�ikli�i kar��� rmamak 
gerekir:
“Bütün insanlar ya�lan�r.”
“Baz� insanlar ya�lanmaz.”
Bu önermeler çeli�ik� r.
Yanl��a dü�memek için dü�ünceler aras�nda 
çeli�me olmamal�d�r. Mesela; kar��m�zdaki 
evin rengi ye�il ise evin rengini hem ye�il, 
hem beyaz olarak kabul etmemiz mümkün 
de�ildir.

3. Üçüncü Durumun �mkâns�zl��� �lkesi
Çeli�me ilkesinin özel bir �eklidir. �ki çeli�ik 
önermeden birisinin do�ru olmas� halinde 
ötekinin zorunlu yanl�� olmas� dü�üncesine 
dayan�r. Çeli�kili durumlar�n ikisi aras�nda 
üçüncü bir hal yoktur.

Bir kasada yaln�z iki renkte elma 
bulunuyorsa, kasadan ancak bu iki renkten 
birini ta��yan elma ç�kabilir, üçüncü bir 
hal mümkün de�ildir. �ayet kasada üç 
farkl� renkte elmalar olsayd�, bu durumda 
dördüncü renkteki bir elman�n ç�kmas� 
mümkün olmazd�.
Bir �eyin varl��� veya yoklu�u üzerine 
kurulan man� �a “iki de�erli man� k” ad� 
verilir. �ayet bu ak�l yürütmede ikiden çok 
do�ruluk de�eri varsa buna “çok de�erli 
man� k” denir. 

4.Yeter-Sonuç �lkesi
Bir ilke gere�ince yeter sebep olmad�kça, 
hiçbir olgunun mevcut, ifade edilen hiçbir 
hükmün (yarg�n�n) do�ru olmayaca��n� 
dikkate alan man� k ilkesidir. 

Yeter-sebep ilkesi �öyle ifade edilebilir: 
“Her �eyin bir var olma sebebi vard�r.” Bu 
ilke bir man� k ilkesi olmaktan çok, bir varl�k 
ilkesi olarak kendini gösterir. Bu ilke bizi iki 
ç�kar�ma götürür:
a. Önce gelen, tayin eden sebep (Sebeplilik 

ilkesi)
b. Sonra gelen, gaye sebep (Amaçl�l�k ilkesi)

5. Sebeplilik �lkesi
Man� kta her �eyin bir sebebi vard�r, 
sebepsiz bir �ey olmaz ilkesi hâkimdir. 
Bu ilke; ayn� �artlar al� nda ayn� sebepler 
ayn� sonuçlar� do�urur. �lkesi ile birlikte 
geçerlidir. 
Ya�murlu havalarda �emsiye kullan�l�r.

Man� k Do�rusu
Man� k do�ru dü�ünmenin bilimidir. Man� k 
dairesi içinde do�ru ak�l yürütme önemlidir. 
Eldeki verilerden yola ç�karak, do�ru ak�l 
yürütme bu alan�n ana ilkesi olarak ifade 
edilebilir.
Bütün insanlar ölümlüdür.
Ay�e insand�r.
O halde Ay�e ölümlüdür.

Ak�l Yürütme
Önerme veya eldeki verilerden yararlanarak 
bunlar aras�nda ili�ki kurarak yeni bir 
önerme hüküm elde etmedir. 

Not: s�navlarda size verilen bilgilerden 
yola ç�karak a�a��da verilen do�rular� veya 
yanl��lar� tespit etmeniz istenmektedir. 
S�navlarda size verilen bir bütün içinde 
parçay�, parçalardan yola ç�karak bütünü, 
örnekler aras�ndaki ili�kiyi ya da durumlar 
aras�ndaki mukayeseyi 
1. Tümdengelim (Dedüksiyon)
Tümden ve genel önermeden yola ç�karak 
daha özel bir alan veya nesne hakk�nda 
yorum yapmaya tümdengelim ad� 
verilmektedir.
Demir paslan�r. 
Cezve demirdir.   
Öyleyse cezve paslan�r.

 2. Tümevar�m (Endüksiyon)
Basit veya özel önerme ya da verilerden yola 
ç�karak genel hakk�nda ç�kar�m yapmak� r.

Genelden özele bir 
ak�l yürütme.
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�nekler temiz kan ta��yor.
Koyunlar temiz kan ta��yor.  
�nsanlar temiz kan ta��yor.

Bu örneklerden yola ç�karak, bütün 
memeliler hakk�nda yap�lacak yorum; 
“Memeliler temiz kan ta��r.” �eklinde 
olmaktad�r.

3. Analoji (Anology – And�rma – Temsil )
�ki �ey veya olay aras�ndaki benzerli�e 
dayan�larak, bu iki nesne hakk�nda var�lan 
yoruma ya da bilgiye dayan�larak di�er 
varl�k hakk�nda ak�l yürütmedir. 
Dünyada atmosferin olmas� nedeniyle 
canl�lar ya�ayabiliyor.
Mars gezegeninin de atmosfere sahip 
olmas� orada da canl�lar�n ya�amas�na 
imkân verebilir.

K�yas (ç�kar�m)
Verilmi� önermelere dayan�larak yeni bir 
durum hakk�nda sonuç ç�karma i�idir. 
K�yas bir dü�ünceyi kan�tlama yöntemidir. 
Sonucun ispa�  için kullan�lan bir yöntemdir.
K�yas�n bir kar��l��� da ç�kar�m olarak 
dü�ünülebilir. 
Su canl�lar için gereklidir.
Çiçek bir canl�d�r.
“O halde su çiçek için gereklidir.” Cümlesi 
bir ç�kar�md�r.

Sözel Man� k Sorular� Çözümünde Püf 
Noktalar�

�� Size verilen öncül me� nlerde yer salan 
bilgileri dikkate al�n�z. Daha önceki 
bilgilerinizi veya ba�ka sorulardaki 
ç�kar�mlar� dü�ünmeyiniz. Sorularda 
size “Yo�urt karad�r.” diyor ise onu 
öyle kabul ederek verilenler üzerinden 
çözüm üre� niz.

�� Me� nler ile ilgili sorulan birden fazla 
soru grubu bar�nd�ran yap�larda, her 
soru di�erinden ba��ms�zd�r. Size verilen 
bilgilerden yola ç�karak her soruyu ayr� 

ayr� de�erlendiriniz. Bir soruyu yanl�� 
yapman�z veya yapmaman�z sizin di�er 
sorular� çözmenizi etkilememektedir. 
Soru kökünde verilen bilgileri tablo 
veya �ekiller üzerinde yorumlayarak 
notlar alman�z bütün sorular� bu 
tablo üzerinden kolayl�kla çözmenize 
imkân verecek� r. Bazen bireyler 
aras�nda veya ki�iler aras�nda verilen 
ili�ki man� �� nedeniyle birinci soruda 
“zay�f” olarak görünen ki�i ba�ka bir 
soruda “�i�man” olarak ç�kabilir. Bu 
sizi sak�n yan�ltmas�n bunun nedeni 
farkl� sorularda yan�ndaki di�er k�yas 
unsurlar�na göre de�i�ik ilgilerin 
kurulmas�d�r.

�� Sözel man� k sorular�n� çözerken kesin 
bilinen ifadelere göre ili�ki tablo veya 
�emas� olu�turman�z size kolayl�k 
sa�layacak� r. Ha� a birden fazla soru 
bar�nd�ran gruplarda bu zorunluluktur.

�� S�nav heyecan� ile bazen olumlu veya 
olumsuz ifadeler kar��� r�labilmektedir. 
Sözel man� k sorular�n�n içinde 
“Kür�at okumu�tur, Sinan okumu�tur, 
Y�lmaz okumam��� r.” �fadesinde 
son cümledeki olumsuzluk bazen 
görülmeyebilir. Bu tür sorularda 
olumsuzlu�un al� n� çizerek dikkat 
edilir hale ge� rebiliriz.
“Kür�at okumu�tur, Sinan okumu�tur, 
Y�lmaz okumam��� r.”

Sözel man� k sorular�n�n yayg�n türüne 
göre çözüm önerileri:
1. Olaylar�n zaman ve s�ras�n� buldurmaya 
yönelik soru ve çözüm tekni�i:
Bu � p sorularda olaylar�n s�ras� ve zaman� 
hakk�nda veriler ipuçlar�ndan yararlanarak 
sorular�n çözümüne gidilmelidir.

Örnek:
Ahmet, Bilgin, Ceyhan, Deniz, Eren ve 
F�rat’�n tak�mlar� bir hal� sahay� ayn� ha� an�n 
farkl� günleri için rezerve etmi�lerdir.
Sahan�n rezerve ko�ullar� ve rezerve ile ilgili 

Özelden 
genele bir 
ak�l yürütme
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     A) 2/27    B)2/9      C)1/3       D1/4)     E)1/2 
Cevap: A
3. Karma��k diziler:
 Bu tür dizilerde terimler ini�li ç�k��l�d�r. Çe�itli kurallar uygulanabilir. Çarpma - 
bölme, çarpma - ç�kartma, toplama - ç�kartma, bölme - toplama gibi.

ÖRNEK: 400 200 220 110 130 (?)
 dizisinde (?) i�are�  yerine hangi say� edilmelidir? 

ÇÖZÜM: Bu dizide bölme - toplama kural� uygulanm��� r. 400 ikiye bölünerek 200. 
20 eklenerek 220 elde edilmi�� r. Bu kurala göre soru i�are� nin yerine 65 say�s� 
gelmelidir.

�EK�LL� SAYI D�Z�LER�

�ekillerle desteklenen say� dizilerinde, verilen terimler aras�ndaki ili�ki; sa�dan 
sola, soldan sa�a, yukar�dan a�a��ya, a�a��dan yukar�ya veya kar��l�kl� olarak farkl� 
yollardan kurulabilir.

ÖRNEK: 

Yukar�daki �ekilde say�lar ayn� kurallara göre dizilmi�� r. 
Soru i�are�  yerine hangi say� gelmelidir?

A) 6       B) 8      C) 12      D) 14          E) 16

ÇÖZÜM: üçgenlerin sa� ve solundaki say�lar�n çarp�m�n�n al� a kalan say�ya 
bölümü ile üçgen içindeki say� elde edilmi�� r buna göre 9x8=72  72:6=12 
olacak� r.
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ÖRNEK:

2

4

7 9 10

1’den 16’ya kadar olan tamsay�lar yukar�da verilen kutu cuklara a�a��daki kurallara 
göre yerle�� riliyor.

• Her bir kutucukta farkl� bir say� olmal�d�r.
• Her sa� rda bulunan say�lar�n toplam� ayn�d�r.
• Sa� rdaki say�lar soldan sa�a do�ru artmaktad�r.

Her sa� rdaki say�lar�n toplam� kaç� r?

A) 27     B) 30     C) 34      D) 35     E) 38

15 ile ayn� sütunda bulunan di�er üç say�n�n toplam� kaç� r?
A) 20     B) 27     C) 30    D) 33         E) 38

��FRELER

�ifre bir i�are� n ba�ka bir i�aretle ifade edilmesidir. Bu i�aretler harf, rakam, 
�ekil vs. olabilir. �ifrelemede esas, bire bir kar��l�k gelmelidir. Örne�in A har	 , 
1 rakam� ile �ifrelenmi�se bütün A’lar 1’dir. Tersine olarak bütün 1’lerde A‘d�r. 
�ifre sorular�nda size önce mutlaka en az bir �ifreleme örne�i verilir. Bu örnekler 
aras�ndaki ili�kiyi (�ifreleme kural�n�) çözerken, sizden istenilen i�aret grubunu 
bulabilirsiniz.

TARIK  sözcü�ü 89632 say�s�yla �ifrelenmi�� r. 
Buna göre, K
RAZ sözcü�ünün �ifresi a�a��dakilerden hangisidir? 

A) 35679 B)25679 C)95476 D)93576 E) 76328 

ÇÖZÜM:

TARIK sözcü�ü 87632 ile ifade edildi�ine göre, 
T = 8, A= 7, R = 6, I = 3, K = 2’dir. 
Buna göre K
RAZ sözcü�ünden bilinen rakamlar� yerlerine koyarak 2.67 elde 
ederiz. Bu da cevaplardan yaln�zca B ��kk�na uymaktad�r.
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Be� temel kavram etra� nda �ekillenir:
Yetenek: Ö�renme birimini en iyi ko�ullarda 
ö�renilmesi için gerekli suredir (Ö�renme 
ko�ullar�) 
Ö�re� mden yararlanma yetene�i: 
Ö�rencinin belli bir ö�renmenin 
gerçekle�� rilebilmesi için haz�r olu�u 
(Bili�sel ve duyusal giri� davran��lar�)
Sebat: Ö�renicinin kendi arzusuyla 
ö�renmeye harcad��� zaman (Ka� l�m ve 
Mo� vasyon)
F�rsat: Ö�renme için ayr�lan süre
Ö�re� min niteli�i: Yetene�e ba�l� olarak 
surenin d���nda ek zaman kullanmadan 
ö�retmedir.

TAM Ö�RENME - BLOOM
�� Davran��ç� ve bili�seldir
�� Olumlu ö�renme ko�ullar� sa�lanm�� 

ise dünyada herhangi bir ki�inin 
ö�renece�i her �eyi hemen hemen 
herkes ö�renebilir.

�� Ö�rencilerin ba�ar�l� olmalar� 

yeteneklerine de�il, ö�re� m niteli�ine 
ba�l�d�r.

�� Ö�rencilere planl� ö�re� m ve olumlu 
ö�renme ko�ullar� sa�lanmal�d�r.

�� Ö�renme için yeterli zaman ayr�lmal�d�r.
�� �pucu, peki�� rme, dönüt ve düzeltmeye 

yer verilmelidir,
�� Ö�renci ka� l�m� sa�lanmal�d�r,
�� Tam ö�renme ölçütü belirlenmelidir,
�� Bir ünite ö�renilmeden di�erine 

geçilmemelidir.

PROGRAMLI Ö�RENME – Skinner
Üç temel ögesi vard�r: Program, Araç ve 
Ö�renci
1)  Küçük Ad�mlar �lkesi
    Ö�re� lecek içerik mümkün oldu�u kadar 
küçük parçalara ayr�larak ö�renciye sunulur.

2) Etkin Ka	 l�m �lkesi
     Bilginin ö�renilip ö�renilmedi�ini kontrol 
amac�yla devaml� soru yönel� r 

3) An�nda Düzeltme �lkesi
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Ö�renciye, vermi� oldu�u cevaplar�n do�ru 
olup olmad��� hakk�nda an�nda geri bildirim 
verilir.
4) Bireysel H�z �lkesi
Ö�renci için zaman bak�m�ndan bir s�n�rlama 
yoktur. Her ö�renci kendi h�z�na göre ilerler

5) Ba�ar� �lkesi (�pucu Verme)
Yönel� lecek sorular ö�rencinin 
cevapland�rabilece�i güçlük derecesinde ve 
sunulan bilgiyle ilgili olmal�, ipuçlar� verilmeli 
ve böylece ba�ar�s�zl�k engellenmelidir.

YAPILANDIRMACILIK

�
B�RL�KL� Ö�RENME

Kuba��k ö�renme, i�birlikçi ö�renme, 
i�birli�ine dayal� ö�renme olarak 
da kar��m�za ç�kabilir. Küçük gruplar 
olu�turarak bir konuyu çözümlemek, 
bir görevi yerine ge� rmek, bir problemi 
çözmek için ortak bir amaç etra� nda 
çal��ma i�idir. 

�� Ö�retmen rehberdir, bilgiyi aktaran 
de�il

�� Payla��lm�� bir liderlik vard�r.
�� Grup heterojendir. Böylece birbirinden 

ö�renme gerçekle�ir.
�� Rekabet Ö�renciler aras�nda de�il, 

gruplar aras�ndad�r.
�� Ba�ar� ve ba�ar�s�zl�k tüm grup 

tara� ndan payla��l�r.
�� Sosyal becerilerin kazand�r�lmas�nda 

etkilidir.
�� Ö�renciler birbirlerinin ö�renmesinden 

sorumludur.
�� Ö�rencilere sosyal beceriler 

kazand�r�lmaya çal���l�r.

��birlikli ö�renme türleri

1)Ö�renci Tak�mlar� Ba�ar� Bölümleri 
Tekni�i: Ö�renciler bireysel olarak s�nava 
girerler. Ö�rencilerin bireysel puanlar� 
önceden ald�klar� puanlarla kar��la�� r�larak 
önceki puan� a�anlar ödüllendirilir. Bireysel 
puanlar toplanarak grup puan� elde edilir. 
Daha önce belirlenen puanlara ula��ld���nda 
ise gruplar odunlu kazan�r.

2) Tak�m Turnuva Tekni�i: Heterojen gruplar 
olu�turulur. Ö�retmen grup ö�rencilerine 
konuyu sunar ve malzemeyi verir. Her ha	 a 
turnuva s�nav� yap�l�r. 

3) Ayr�l�p birle�me Tekni�i: her ö�renciye 
uzmanla�aca�� bir alt bolum (konu) verilir. 
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6. BÖLÜM
Mevzuat (%10) 

(İLGİLİ MEVZUAT VE MEVZUAT OKUR-YAZARLIĞI)

T.C. Anayasas�

Cumhuriye� n nitelikleri (Madde 2)
Türkiye Cumhuriye� , toplumun huzuru, 
milli dayan��ma ve adalet anlay��� 
içinde, insan haklar�na sayg�l�, Atatürk 
milliyetçili�ine ba�l�, ba�lang�çta belir� len 
temel ilkelere dayanan, demokra� k, laik ve 
sosyal bir hukuk Devle� dir.

 Anayasan�n De�i�� rilemeyecek 
Maddeleri  (Madde 4)

Türkiye Devle� nin Yöne� m �eklinin 
Cumhuriyet Oldu�u (1. Madde)

Türkiye Cumhuriye� , toplumun huzuru, milli 
dayan��ma ve adalet anlay��� içinde, insan 
haklar�na sayg�l�, Atatürk milliyetçili�ine 
ba�l�, ba�lang�çta belir� len temel ilkelere 
dayanan, demokra� k, laik ve sosyal bir 
hukuk Devle� dir(2.madde)

Türkiye Devle� , ülkesi ve mille� yle 
bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. 
Bayra��, �ekli kanununda belir� len, beyaz 
ay y�ld�zl� al bayrak� r. Milli mar�� “�s� klal 
Mar��”d�r. Ba�ken�  Ankara’d�r (3. madde)
Devle� n temel amaç ve görevleri (Madde 
5)

Devle� n temel amaç ve görevleri, Türk 
mille� nin ba��ms�zl���n� ve bütünlü�ünü, 
ülkenin bölünmezli�ini, Cumhuriye�  ve 
demokrasiyi korumak, ki�ilerin ve toplumun 
refah, huzur ve mutlulu�unu sa�lamak; 

ki�inin temel hak ve hürriyetlerini, 
sosyal hukuk devle�  ve adalet ilkeleriyle 
ba�da�mayacak sure	 e s�n�rlayan siyasal, 
ekonomik ve sosyal engelleri kald�rmaya, 
insan�n maddi ve manevi varl���n�n geli�mesi 
için gerekli �artlar� haz�rlamaya çal��mak� r.

* Yasama yetkisi Türk Mille�  ad�na Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki 
devredilemez. (7.madde)
* Yürütme yetkisi ve 
görevi, Cumhurba�kan� ve Bakanlar 
Kurulu tara
 ndan, * Yarg� yetkisi, 
Türk Mille�  ad�na ba��ms�z ve tarafs�z 
mahkemelerce kullan�l�r.(9.madde)

Kanun önünde e�itlik (Madde 10)

Herkes, dil, �rk, renk, cinsiyet, siyasi 
dü�ünce, felse�  inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ay�r�m göze� lmeksizin 
kanun önünde e�i�  r. Çocuklar, ya�l�lar, 
özürlüler, harp ve vazife �ehitlerinin dul ve 
ye� mleri ile malul ve gaziler için al�nacak 
tedbirler e�itlik ilkesine ayk�r� say�lmaz.

TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER

Temel hak ve hürriyetlerin s�n�rlanmas� 
(Madde 13) ;Temel hak ve hürriyetler, 
özlerine dokunulmaks�z�n yaln�zca 
Anayasan�n ilgili maddelerinde belir� len 
sebeplere ba�l� olarak ve ancak kanunla 
s�n�rlanabilir.
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muhtarlar okul müdürüyle i� birli�i yaparak 
köy ve mahallelerindeki mecburi ö�renim 
ça��nda bulunan çocuklar�n künyelerini 
dersler ba�lamadan kaç gün önce 
haz�rlarlar? (15)

Örnek Soru: 222 say�l� �lkö�re� m ve E�i� m 
Kanununa göre her y�l Eylül ay�n�n kaç�nc� 
ha� as� “�lkö�re� m ha� as�” d�r? (3)

657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu

657 hangi kurumlarda çal��an memurlar� 
kapsar?

Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, �l Özel 
�dareleri, Belediyeler, �l Özel �dareleri ve 
Belediyelerin kurduklar� birlikler ile bunlara 
ba�l� döner sermayeli kurulu�larda, 
Kanunlarla kurulan fonlarda, Kefalet 
sand�klar�nda veya Beden Terbiyesi 
Bölge Müdürlüklerinde çal��an memurlar 
hakk�nda uygulan�r.

Sözle�meli ve geçici personel hakk�nda 
bu Kanunda belir� len özel hükümler 
uygulan�r.

 657 say�l� kanunun temel ilkeleri 
nelerdir?

S�n�� and�rma, Kariyer, Liyakat

657 say�l� kanuna göre kaç tür is� hdam 
yap�lmaktad�r?

3 çe�it is� hdam �ekli vard�r; Memurlar, 
Sözle�meli personel, ��çiler

657 say�l� kanuna göre tesis edilen s�n�� ar 
nelerdir? 

Genel idare hizmetleri s�n�	 
Teknik hizmetler s�n�	 
 Sa�l�k hizmetleri ve yard�mc� sa�l�k 
hizmetleri s�n�	 
E�i� m ve ö�re� m hizmetleri s�n�	 
Avukatl�k hizmetleri s�n�	 
Din hizmetleri s�n�	 :
Emniyet hizmetleri s�n�	 
Jandarma hizmetleri s�n�	 

Sahil güvenlik hizmetleri s�n�	 
Yard�mc� hizmetler s�n�	 
 Mülki idare amirli�i hizmetleri s�n�	 
Milli is� hbarat hizmetleri s�n�	 
-�stekte bulunarak görevinden çekilen bir 
memurun bekleme süresi
1 ayd�r.
-Çekilme �artlar�na uyarak memurluktan 
ayr�lan memur aradan 6 ay geçmeden 
memurlu�a geri atanamaz.

Devlet memurlu�unun sona erme 
sebepleri nelerdir?
Çekilme(is� fa),
Çekilmi� say�lma,
Ç�kar�lma,
�artlarda eksiklik,
Ba�da�mazl�k,
Emeklilik,
Ölüm

Devlet memuru olman�n genel �artlar� 
nelerdir?

 Vatanda�l�k
 Ya�
 Ö�renim
 Mahkûmiyet almamak
 Askerlik
 Sa�l�k

Memurun müspet ödevleri nelerdir?

Anayasa ve devlete ba�l�l�k, emirlere 
uyma, tarafs�zl�k, i� ba��nda bulunma, mal 
bildiriminde bulunma, uyumlu giyinme, 
görev yerinde oturma, resmi belge araç ve 
gereçleri geri verme
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Memurun men�  ödevleri ( yasaklar ) 
nelerdir?

Ba�ka görev alma yasa��, birlikte çekilme 
ve grev yasa��, toplu ba�vuru ve �ikâyet 
yasa��, � cari ve kazanç ge� rici faaliyet 
yasa��, hediye ve ç�kar sa�lama yasa��, 
siyasal par� lere girme yasa��, gizili bilgileri 
aç�klama yasa��, ayr�ld��� kuruma kar�� 
görev alma yasa��

Memurlara sa�lanan haklar nelerdir?

Güvenlik hakk�, hizmet hakk�, dava hakk�, 
izin hakk�, ayl�k hakk�, yolluk hakk�, 
emeklilik hakk�, sendikaya üyelik hakk�, 
di�er sosyal haklar.

Memur olma �artlar� nelerdir?

Sa�l�k, Türkiye Cumhuriye�  Vatanda�� 
olma, 18 ya�, kamu haklar�ndan mahrum 
olmama, kamu hizme� nden men 
edilmemi� olma

*15 ya��n� dolduran ki�iler de devlet 
memuru olabilir. Adayl�k süresi 2 y�ld�r.

*Memur atand��� yere 15 gün içinde 
ba�lamal�d�r. Yoksa is� fa etmi� say�l�r.

657’de temel ilkeler; s�n�� and�rma, kariyer, 
liyakat

�lkokul mezunlar�
15.dereceden

 Ortaokul 
14.

 Lise 
13.dereceden

 Fakülte
9.dereceden

 Kademe için 
1 y�l         

 Derece için
3 y�l

�zin Süreleri Hakk�nda Bilgiler

*E�i di�er bölgelerde ise
en fazla 4 y�l 

ücretsiz izin alabilir.

*Hastal�k izni
 10 y�la kadar çal��anlara
6 
aya kadar

 10 y�ldan fazla çal��anlara
12 ay

 Süre�en hastal�klarda
18 aya kadar

*Çocuklarda 0-6 ya�a
500 katsay� çocuk 
paras�
20.050.000 TL

 * 7 ya� yukar�s�
250 katsay�s� 
ile
10.025.000 TL.

*657 ‘ye göre Uyarma
yaz�l� olur, 

Disiplin amiri tara	 ndan;

—Göreve gelmeme, terk etme

—Usulsüz müracaat ve �ikâyet

—Memuriyet vakar�na yak��mayan haller

—K�l�k k�yafet

—��birli�ine uymama

K�nama
yaz�l� olur, disiplin amiri 
tara	 ndan;

—emir ve görevlerde kusurlu davranmak,

—e�in ve çocuklar�n�n � care� ni 
bildirmeme

—Amire hal ve hareke� e sayg�s�zl�k

—Hizmet d���nda memur i� bar�n� sarsan 
davran��

—Resmi e�yalar� özel i�lerde kullanma

—Arkada�lara kötü muamele, söz ve 
hareketle sata�ma

—Ahlak edep d��� davran��

—Verilen emirlere i� raz
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