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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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HUKUK MÜŞAVİRİ
1. T.C. Anayasası’na göre “yasama” ile ilgili aşa-

6. T.C. Anayasası’na göre Türk vatandaşlığı ile

ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
A) Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan
herkes Türk’tür.
B) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır.
C) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla
kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hâllerde
kaybedilir.
D) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir
eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

A) Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve
denetimi altında yapılır.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütün
milleti temsil ederler.
C) Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört
yılda bir yapılır.
D) Yirmi yaşını dolduran her Türk milletvekili
seçilebilir.

2. T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı seçimi,

7. Aşağıdakilerden hangisi bakanlıkların temel

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından
önceki kaç gün içinde tamamlanır?
A) 60

B) 90

C) 120

kuruluşlarından değildir?

A) Merkez teşkilatı
B) Bağlı ve ilgili kuruluşlar
C) Bağımsız ve özerk kuruluşlar
D) İhtiyaca göre kurulan taşra ve yurt dışı teşkilatı

D) 150

3. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden

8. Bakanlıkların merkez teşkilatları ile bağlı

hangisi görevleriyle ilgili suçlarından dolayı
Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde
yargılanacaklar arasında yer almaz?

kuruluşlarının düzenlenmesinde uyulacak
esas ve usullerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
B) Sayıştay Başkan ve üyeleri
C) Jandarma Genel Komutanı
D) Milletvekilleri

4.

A) Bir bakanlıkta birden fazla müsteşarlık kurulamaz.
B) Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi veya
kuruluşun teklifi üzerine bakanlık onayı ile
kurulur.
C) Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı,
danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir.
D) Bakanlık merkez teşkilatının esas hizmet birimi genel müdürlüktür. Ancak genel müdürlüklerce yürütülen hizmetlerin kapsam ve özelliklerinin gerektirmesi hâlinde şube müdürlüğü
de kurulabilir.

I. Devletin şekli
II. Cumhuriyetin nitelikleri
III. Devletin temel amaç ve görevleri
Yukarıdakilerden hangileri T.C. Anayasası’nın
değiştirilemeyecek hükümlerini içermektedir?
A) I ve II		
C) II ve III		

B) I ve III
D) I, II ve III

9.

5. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-

gisi sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerden
biri değildir?

I. Kanuni idare ilkesi
II. İdarenin mali sorumluluğu
III. Devlet faaliyetlerinin belirliliği ilkesi
IV. Kanunların Anayasa’ya uygunluğunun yargısal
denetimi
V. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına
alınmış olması
Yukarıdakilerden hangileri hukuk devletinin
gereklerindendir?

A) Konut hakkı
B) Sendika kurma hakkı
C) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı

A) IV ve V		
C) I, III, IV ve V

2

B) I, II ve III
D) I, II, III, IV ve V

B
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10. Aşağıdakilerden hangisi il genel idaresinin

15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

bölümlerinden biri değildir?

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
(ek izin talebi hariç) en çok kaç aya kadar
“hastalık izni” verilir?

A) Vali
B) İl idare kurulu
C) İl genel meclisi
D) İl idare şube başkanları

A) Altı

11.

I. Vesayet denetimine tabidirler.
II. Kamu tüzel kişiliğine sahiptirler.
III. Özerklikleri söz konusu değildir.
IV. Ayrı bir mal varlığına ve bütçeye sahip değildirler.

C) On beş

D) On sekiz

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?

Devlet teşkilatında hizmet bakımından yerinden
yönetim kuruluşlarının ortak özellikleri ile ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I		
C) III ve IV

B) On iki

A) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı
özel işlerinde kullanmak
B) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve
davranışta bulunmak
C) Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak
D) Verilen emirlere itiraz etmek

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

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi aşağıdakilerden hangisini geçemez?
A) Altı ay		
C) On sekiz ay

17. Hangi kurumun çalışanları 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu kapsamında bulunmayıp
kendi özel kanunlarına tabidir?

B) Bir yıl
D) İki yıl

A) İl Özel İdareleri
B) Emniyet Teşkilatı
C) Kefalet Sandıkları
D) Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

uluslararası kuruluşlarda görev alacak memurlara kurumlarının muvafakati ve ilgili Bakanın onayı ile memuriyeti süresince en fazla
kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?
A) On		
C) Yirmi bir		

18. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu’nun temel ilkelerinden biri
değildir?

B) On dört
D) Yirmi beş

A) Kariyer 		
C) Sadakat

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

19. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Me-

mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen
mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve
bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi durumu aşağıdakilerden hangisini yazılı müracaat
şartı aranmaksızın istemiş olma sonucunu
doğurur?
A) Çekilme		
C) Aylıksız izin

B) Liyakat
D) Sınıflandırma

murları Kanunu’nda belirtilen istihdam şekillerinden biri değildir?
A) İşçiler		
C) Memur		

B) Emeklilik
D) Görev yeri değişikliği
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B) Geçici memur
D) Sözleşmeli personel
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20. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Me-

26. Kitaplar… Çoğul sözlerin tıka basa olduğu… Tekil

murları Kanunu’nda belirtilen genel haklardan
değildir?
A) Grev 		
C) Sendika kurma

I					
II
duygulara yol açan, kulak veren, ses veren…
						 III
Anlatır kitaplar nice yitimleri, belirişleri, işaretleri,
davranışları…
		
IV

B) Güvenlik
D) Kovuşturma ve yargılama

Bu parçada numaralanmış üç noktalardan
hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?

21. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu’nda sayılan hizmet sınıflarından biri değildir?

A) I.

A) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
B) Jandarma Hizmetleri Sınıfı
C) Yükseköğretim Hizmetleri Sınıfı
D) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

A) Doğu Karadeniz, denizden iç kesimlere uzanan
dağlarıyla insanları etkiler.
B) Dergimiz son yıllarda geniş kitlelere hitap etmeye
başladı.
C) Sanatçının dokunaklı ve buğulu sesi unutulan
birçok türküye ruh verdi.
D) Ressamın karmaşık duyguları anlattığı tabloları
dikkat çekiyor.

B) İstanbul
D) Çanakkale

23. “Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgalci
devletlere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan direniş ruhu ve gücü” olarak ifade edebileceğimiz
kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

28. (I) Babam çiftçiydi, yaz tatillerinde ona yardım

etmek zorundaydım. (II) Tarlaya giderken, komşu
köyün çocuklarıyla eşek yarıştırırken, söğüt dallarından düdük yaparken kitabı yanımdan hiç eksik
etmezdim. (III) Kitaplar bana kuşlarla, kuzularla,
ağaçlarla, insanlarla dost olmayı öğretiyordu.
(IV) Okuduğum kitaplar, köyün zorlu işlerini hafifletmekte bana yardımcı oluyordu.

B) Teşkilat-ı Esasiye
D) Kuvayımilliye

24. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Türkiye’nin

ilk muhalefet partisinin kapatılmasına neden
olmuştur?

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?

A) Şeyh Sait İsyanı
B) Menemen Olayı
C) Misakımillî’nin ilan edilmesi
D) Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunulması

A) I.

D) IV.

A) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde “Comics Sans” veya “Calibri” yazı tipi, normal yazı
stilinde kullanılır.
B) Sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm
boşluk bırakılır.
C) Yazı alanı dışına, sayfa numarası ve varsa ek
numarası hariç, hiçbir ifade veya ibare yazılmaz.
D) Muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda
hazırlanan belgeler paraflı nüshası idareye
bırakılmak üzere en az iki nüsha düzenlenir.

Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde
yazım yanlışı yapılmıştır?
C) III.

C) III.

yanlıştır?

ay üzerinde ilk yürüyüşünden yaklaşık yüz sene
I
önce, 1865’te yayımlanmıştır ve insanlı
		
II
uzay yolculuğuna dair bilimsel düş gücü yönünden
III			
IV
bir kehanet gibidir.

B) II.

B) II.

29. “Resmî yazı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

25. Jules Verne tarafından yazılan bu eser, insanın

A) I.

D) IV.

lemden oluşmuştur?

rak gönderildiği il, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuvayıinzibatiye
C) Tekâlifimilliye

C) III.

27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yük-

22. Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişi olaA) Samsun		
C) İzmir		

B) II.

D) IV.
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30. • Faydacılık olarak da bilinir.
• Haz arama ve acıdan kaçma üzerine kurulmuştur.
• Machiavelli ve Mill bu etik anlayışının en önemli

B

34. Aşağıdakilerden hangisi açısından 1982

Anayasası’nda zaman içinde değişiklik yapılmamıştır?

savunucularındandır.

A) Milletvekili seçilme yeterliliği
B) Olağanüstü yönetim usulleri
C) Milletvekilliğinin düşme sebepleri
D) Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler

Hakkında bilgi verilen etik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kural Etiği
B) Kişisel Etik
C) Sosyal Yaşam Etiği
D) Amaçlanan Sonuç Etiği

35. Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu sis-

temde rasyonelleştirilmiş parlamentarizmden
bahsedilebilir?
A) Yürütme organının kanun yapma sürecinde
tasarı sunabilmesi
B) Yasama yetkisinin sınırlarının anayasa tarafından belirlenmesi
C) Yasama organının bütçeyi kabul etme yetkisine
sahip olması
D) Yapıcı güvensizlik oyu şartının bulunması

31. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde
etik davranış ilkeleri ile varılmak istenen
amaçlardan biri değildir?

A) Kamu hizmetlerinde dürüstlüğü hâkim kılmak
B) Devletin tüm birimlerinde yozlaşmayı engellemek
C) Çalışanların üstlerine karşı koşulsuz itaatini
sağlamak
D) Kamu hizmeti alanların kamu görevlilerine
güvenini artırmak

36. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası’nın

başlangıç bölümünde açıklanan hususlardan
değildir?

32. Emekli hastane müdürü, muayene olmak üzere

eskiden görev yaptığı hastaneye gelmiştir. Randevu veya sıra numarası almak yerine, mevcut
hastane müdüründen öncelikli olarak muayene
olması için yardım istemiştir.

A) Hukuk düzeni
B) Kuvvetler birliği
C) Atatürk milliyetçiliği
D) Hürriyetçi demokrasi

Verilen örnek olayda etik davranış ilkelerine
göre mevcut hastane müdürü aşağıdaki davranışlardan hangisini tercih etmelidir?
A) Vefa duygusu gereği eski meslektaşına öncelik
tanımalıdır.
B) Emekli meslektaşını kırmadan durumu anlatmalı, ayrıcalık talebini yerine getirmemelidir.
C) Doğrudan kendisi müdahil olmak yerine bir çalışanını meslektaşına kolaylık sağlamak üzere
görevlendirmelidir.
D) Mevcut hastane müdürü olarak bizzat kendisi
sırada bekleyenlerden izin almak koşuluyla
öncelik tanımalıdır.

37. T.C. Anayasası’na göre siyasi partilerin kapatılması, aşağıdakilerden hangisinin açacağı
dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin
olarak karara bağlanır?
A) Bakanlar Kurulu
B) Danıştay Savcısı
C) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
D) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı

33. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası için
söylenemez?

A) Danıştay ilk defa bu Anayasa ile kurulmuştur.
B) Parlamenter hükûmet sistemi benimsenmiştir.
C) Yasama organı çift yapılı olarak düzenlenmiştir.
D) Yüksek Hâkimler Kurulu bu Anayasa ile kurulmuştur.
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38. T.C. Anayasası’na göre “Anayasa’nın değiştiril-

41. • Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel

mesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

istismarı

• Bilimsel deneylere tabi kılma
• Zorla hamile bırakma
• Zorla fuhuşa sevketme

A) Değiştirme teklifinin kabulü Meclisin üye tam
sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla
mümkündür.
B) Anayasa’nın değiştirilmesi Türkiye Büyük
Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte biri
tarafından yazıyla teklif edilebilir.
C) Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin
kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulamaz.
D) Meclisçe üye tam sayısının beşte üçü ile veya
üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa
değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı
tarafından Meclise iade edilmediği takdirde
halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de
yayımlanır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre fiillerinin siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle
toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesine bağlı olarak
verilenler, aşağıdakilerden hangisini oluşturur?
A) Katliam suçu
C) Soykırım suçu

42. “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir
kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka
bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun
şikâyeti üzerine faile - - - kadar hapis cezası
verilir.”

39. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre “taksir”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre ifadede
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

A) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan
ceza failin kusuruna göre belirlenir.
B) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda,
herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu
olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı
belirlenir.
C) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli
taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza
üçte birden yarısına kadar artırılır.
D) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık
dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülerek gerçekleştirilmesidir.

A) üç aydan altı aya
C) altı aydan bir yıla

B) üç aydan bir yıla
D) altı aydan iki yıla

43. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre özen
sorumluluğu kapsamında “adam çalıştıranın
sorumluluğu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen
işin yapılması sırasında başkalarına verdiği
zararı gidermekle yükümlüdür.
B) Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar
veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu
olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir.
C) Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle
ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde
bulunurken, zararın doğmasını engellemek
için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse,
sorumlu olmaz.
D) Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye
elverişli olduğunu ispat etse bile, o işletmenin
faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı
gidermekle yükümlü olur.

40. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre kısa

süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal
ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde
duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki
özelliklere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisine çevrilemez?
A) Adli para cezasına
B) Mahkûm olunan cezanın iki katına kadar
süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya
yararlı bir işte çalıştırılmaya
C) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın
aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya
tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine
D) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat
edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde
barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye

B) Topluma karşı suç
D) İnsanlığa karşı suç
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44. “Rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve

47. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
“izin vermeye yetkili merciler” ile ilgili olarak
bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu
görevlileri hakkında soruşturma izni yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?

birlikte sorumlu kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak - - - yılın ve her hâlde tazminatın tamamının
ödendiği tarihten başlayarak - - - yılın geçmesiyle
zaman aşımına uğrar.”
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla
hangisi getirilmelidir?
A) iki - on		
C) dört - on beş

A) Görev Yaptıkları İlin Valisi
B) Personel Genel Müdürü
C) Müsteşar
D) Bakan

B) üç - on iki
D) beş - yirmi

45. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre “kira

48. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

sözleşmesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
hakkında soruşturma izni verilenlerden hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar?

A) Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir
süre için yapılabilir.
B) Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından
yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür.
C) Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve
benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiracı
katlanır.
D) Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte,
sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir
durumda teslim etmek ve sözleşme süresince
bu durumda bulundurmakla yükümlüdür.

A) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar
B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar
C) Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri
ile il genel meclisi üyeleri
D) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı
veya ilgili kuruluşlarında görev yapan ortak
kararla atanmayan kamu görevlileri

49. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli46.

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
yetkili mercinin, soruşturma izni konusundaki
kararı, zorunlu hâllerde kaç günü geçmemek
üzere bir defa uzatılabilir?

I. Yayım sözleşmesiyle eser sahibinin hakları,
sözleşmenin ifasının gerektirdiği ölçüde ve
süreyle yayımcıya geçer.
II. Yayımlatan, yayımcıya karşı, sözleşmenin
kurulduğu anda eseri yayımlatma hakkının
bulunmamasından sorumlu olduğu gibi, eser
korunmakta ise, telif hakkının olmamasından
da sorumludur.
III. Eserin tamamı veya bir bölümü yayımlanmak
üzere başka bir yayımcıya bırakılmış ya da
yayımlatanın bilgisi altında yayımlanmış ise
yayımlatan, yayım sözleşmesinin yapılmasından
önce, bunu karşı tarafa bildirmek zorundadır.

A) Beş

B) I ve III

C) II ve III

C) On beş

D) Yirmi

50. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
“ön inceleme” ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından yapılabilir.
B) Ön incelemeyi yapacak memur, hakkında
inceleme yapılanın üstü konumunda olmalıdır.
C) Yargı kuruluşlarında çalışanlar, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilebilirler.
D) Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden
fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre
yayım sözleşmesi kapsamında “yayımlatma
hakkının geçişi ve sorumluluk” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) On

D) I, II ve III
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51. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

55. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
yetkili merci, itiraz ile ilgili soruşturma izni
verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını
aşağıdakilerden hangisine bildirir?

göre “sürelerle ilgili genel esaslar” hakkında
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme
zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin
sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi
gün uzamış sayılır.
B) Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre
tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine
kadar uzar.
C) Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihinden itibaren
işlemeye başlar.
D) Tatil günleri sürelere dâhildir.

A) Cumhuriyet Başsavcılığına
B) Üst Disiplin Amirine
C) Danıştaya
D) Valiliğe

52. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
aşağıdakilerden hangisinin hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya
Başsavcı vekili tarafından yapılmaz?
A) Müsteşar
B) Kaymakam
C) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri

56. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

göre “duruşmalara ilişkin esaslar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir.
Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiç biri gelmezse duruşma
açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır.
B) Danıştayda görülen davaların duruşmalarında
savcının bulunması şart olmayıp duruşmalara
katılması durumunda taraflar dinlendikten sonra
savcı sözlü olarak düşüncesini açıklar.
C) Duruşmalı işlerde savcılar, keşif, bilirkişi incelemesi veya delil tespiti yapılmasını istedikleri
takdirde, bu istekleri görevli daire veya kurul
tarafından kabul edilmezse, işin esası hakkında
ayrıca yazılı olarak düşünce bildirirler.
D) Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlakın
veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı hâllerde,
görevli daire veya mahkemenin kararı ile
duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak
yapılır.

53. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

göre özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen
hâllerde vergi mahkemelerinde dava açma
süresi en geç kaç gündür?
A) Otuz

B) Kırk beş C) Altmış

B

D) Doksan

54. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na
göre kamu görevlilerinin görevlerine son
verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden
uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danıştay
B) Kamu görevlisinin eski görev yeri idare mahkemesi
C) Kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare
mahkemesi
D) Kamu görevlisinin görev yeri bölge idare mahkemesi

57. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

göre görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle
dosyanın gönderildiği mahkeme kendisini
görevsiz veya yetkisiz gördüğü takdirde, söz
konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararını veren mahkeme aynı bölge idare
mahkemesinin yargı çevresinde ise, uyuşmazlık nerede çözümlenir?
A) Bölge idare mahkemesi
B) İdare mahkemesi
C) Danıştay
D) Yargıtay
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58.

61. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

I. Davaya bakan Danıştay, İdare ve Vergi Mahkemeleri istemi uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu işle görevlendirebileceği gibi,
tespitin mahallî idari veya adli yargı mercilerince yaptırılmasına da karar verebilir.
II. Taraflar, idari dava açtıktan sonra bu davalara
ilişkin delillerin tespitini ancak davaya bakan
Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinden
isteyebilirler.
III. Delillerin tespiti istemi, ivedilikle karara bağlanır.

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre “Bakanlığın görev alanına
giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini
düzenlemek ve yürütmek” aşağıdaki hizmet
birimlerinden hangisinin görevidir?
A) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
B) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
C) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
D) Özel Kalem Müdürlüğü

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na
göre “idari davalarda delillerin tespiti” ile ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

62. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel
Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

D) I, II ve III

A) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren
konularda, kalkınma planları, yıllık programlar,
izleme kararları ve icra planlarının uygulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu
sağlamak
B) İhraç ürünlerinin kalitesini, rekabet gücünü ve
dış pazarlarda itibarını arttırmaya ve karşılaştığı teknik engellerin kaldırılmasına yönelik
çalışmalar yapmak
C) Türkiye ve Dünya ekonomisi ve dış ticareti ile
ilgili gelişmeleri sürekli izlemek, değerlendirmek, derlenmiş bilgi ve istatistikleri kullanarak
araştırmalar yapmak
D) Bakanlık internet sayfaları, elektronik bilgi
kaynakları ve iletişim altyapısı ile ilgili öneriler
geliştirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu
sağlamak

59. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Ekonomi Bakanlığının görevlerinden değildir?
A) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerine ilişkin çalışmaları yürütmek
B) Dış ticarete dair konularda Avrupa Birliği ile
ilişkileri ve uyum çalışmalarını yürütmek
C) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir
şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit
ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine
etmek
D) İthalatın ülke ekonomisinin yararına gerçekleştirilmesi ve yerli sanayinin korunması ile
ilgili gerekli tedbirleri almak ve ticaret politikası
savunma araçlarını uygulamak

63. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre Denetim Hizmetleri Başkanının atanma usulü aşağıdakilerden hangisidir?

60. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
İhracat Genel Müdürlüğünün görevlerinden
biridir?

A) Ekonomi Bakanı tarafından
B) Bakanlar Kurulu Kararıyla
C) Başbakan tarafından
D) Müşterek Kararla

A) Bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret
uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek
B) İthal malların Dünya piyasalarına uygun olarak
ithalini sağlayıcı tedbirleri almak, uygulamak
ve izlemek
C) Ticaret politikası savunma araçları ile ilgili ikili
ve çok taraflı istişareleri yürütmek ve Dünya
Ticaret Örgütü ve diğer ülke uygulamalarını
takip etmek
D) Dampinge karşı vergi, sübvansiyona karşı
telafi edici vergi ve korunma önlemi gibi ticaret
politikası savunma araçları ile ilgili mevzuatı
hazırlamak, uygulamak

64.

I. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon,
yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek
II. Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek
III. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek
ve yürütmek
637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangileri
Personel Dairesi Başkanlığının görevlerindendir?
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A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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65. 7201 sayılı Tebligat Kanunu mucibince teb-

69. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında

ligat yapılması gereken hâllerde bir kimse
kendisine veya başkasına ait isim veya adresi
yanlış olarak bildirir ise fail hakkında ne kadar
hapis cezasına hükmolunur?

Yönetmelik’e göre Devlet memurluğundan
çıkarma cezası kararı aşağıdakilerden hangisi
tarafından verilir?
A) İl Disiplin Kurulu
B) Bölge Disiplin Kurulu
C) Yüksek Disiplin Kurulu
D) Bölge İdare Mahkemesi

A) Üç aydan bir yıla kadar
B) Altı aydan iki yıla kadar
C) Dokuz aydan üç yıla kadar
D) On iki aydan beş yıla kadar

70. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
66.

Yönetmelik’e göre “kurulların toplantı ve çalışmalarına ilişkin esaslar” ile ilgili olarak üyeler
kendilerine havale edilen dosyaları en geç kaç
gün içinde incelerler?

I. Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek
bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye,
elektronik yolla tebligat yapılabilir.
II. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda yapılmış sayılır.
III. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla
tebligat yapılamaz.

A) 7

B) I ve III

C) II ve III

C) 15

D) 20

71. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik’e göre kurulların görüşme usulü
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre “elektronik
tebligat” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?
A) I ve II

B) 10

D) I, II ve III

A) Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir.
B) Kurullar gizli oyla karar verirler.
C) Oylamada çekimser kalınamaz.
D) Başkan oyunu en son kullanır.

72. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik’e göre disiplin amirleri, disiplin ve
yüksek disiplin kurullarınca reddedilen Devlet
memurluğundan çıkarma cezası yerine, red
kararlarının alındığı tarihi izleyen en geç kaç
gün içinde başka bir disiplin cezası vermeye
yetkilidirler?

67. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre kendisi-

ne tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar
yazı bilmez veya imza edemeyecek durumda
bulunursa tebliğ, hangi parmağı bastırılmak
suretiyle yapılır?

A) 7

A) Sol elinin başparmağı
B) Sağ elinin başparmağı
C) Sol elinin işaret parmağı
D) Sağ elinin işaret parmağı

D) 20

Hakkında Yönetmelik’e göre şikâyetin yapılma
şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden
başlanarak silsile yolu ile ve şikâyet edilen
amirler atlanarak yapılır.
B) Amir de şikâyetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikâyetçi tutanak düzenlenmesinden
kaçınsa bile şikâyet yapılmış sayılır.
C) Yazılı şikâyetler maksadı en iyi ifade edecek
şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak
yazılan bir dilekçe ile yapılır.
D) Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil
etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikâyeti
kabul eden amirlerce sağlanır.

sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren
merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin
edebilir. Ancak, bu süre - - - günü geçemez.”
7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre ilanen
tebligatta tebliğ tarihi ile ilgili olarak yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla
hangisi getirilmelidir?
B) üç – 7

C) 15

73. Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları

68. “İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren - - - gün

A) iki – 5

B) 10

C) beş – 10 D) yedi – 15
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74. Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları

78.

Hakkında Yönetmelik’e göre şikâyeti kabul
eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan
amirlerin konu ile ilgili aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre kamu
zararları, mevzuatta belirtilen hususlar göz
önünde bulundurulmak suretiyle yukarıdakilerden hangileri sonucunda tespit edilir?

A) Şikâyeti geçersiz sayıp şikâyet edene durum
hakkında bilgi verirler.
B) Kendi görüşlerini ilave etmeksizin şikâyet edenin
ilk disiplin amirine 5 iş günü içinde intikal
ettirirler.
C) Şikâyet edenin ilk disiplin amirine 5 gün içinde
intikal ettirirler, şikâyet edene de durum hakkında bilgi verirler.
D) Kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle
şikâyet edenin ilk disiplin amirine 3 gün içinde
intikal ettirirler.

A) Yalnız I		
C) I ve III		

kında Yönetmelik’e göre şikâyetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikâyet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin
şikâyet dilekçesinin karar mercine intikal ettiği
tarihi izleyen en geç kaç gün içinde tamamlanması zorunludur?
B) 15

C) 30

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre rızaen ve
sulh yolu ile tahsilatta aylıklardan yapılacak
kesinti tutarı, sorumlulara ve/veya ilgililere
yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat
dâhil bir aylık net ödemelerin ne kadarından
az olamaz?
A) Dörtte birinden
C) Üçte birinden

B) Üçte ikisinden
D) Yarısından

D) 45

80. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve

76. Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları

Hakkında Yönetmelik’e göre şikâyette bulunan
ve şikâyet edilen memurların yetkili amirlerce
verilen kararlara karşı bir defaya mahsus
olmak üzere kararın kendilerine tebliğinden
itibaren ilk önce itiraz edebilecekleri yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir üst merci
C) İdare mahkemesi

B) I ve II
D) I, II ve III

79. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve

75. Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hak-

A) 7

I. Adli, idari veya askerî yargılama
II. Kontrol, denetim veya inceleme
III. Sayıştayca kesin hükme bağlama

B) Danıştay
D) Bölge idare mahkemesi

77. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre kamu
zararının belirlenmesinde esas alınanlarla ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya
yersiz ödemede bulunulması
B) Kamu idarelerine ait malların kiraya verilmesi,
tahsisi, yönetimi, kullanımı ve elden çıkarılması işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde
yapılmaması
C) Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak
ilgili mevzuatında belirtilen ya da mevzuatında
öngörülen karar, onay, sözleşme ve benzeri
belgelerde belirlenen tutardan az ödeme
yapılması
D) Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına
uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme
zammı, para cezası gibi ek mali külfet getirilmesi

11

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre kamu
zararının tespiti ve tahsilinde zaman aşımı ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Zaman aşımı süresi, ilgili maddede kamu
zararının oluştuğu kabul edilen tarihi takip
eden mali yılın sonunda işlemeye başlar ve on
beşinci yılın sonunda biter.
B) Kamu zararından doğan alacaklarda zaman
aşımı süresi, zaman aşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, on
beş yıldır.
C) Zaman aşımına uğramış olsa dahi sorumlular
ve/veya ilgililer tarafından rızaen yapılan ödemeler kabul edilir.
D) Borç aslı zaman aşımına uğramış olan kamu
zararından doğan alacakların faizleri zaman
aşımına uğramaz.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
ADAYLARA YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan
sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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