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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. 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.
3. 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.
4. 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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ŞUBE MÜDÜRÜ
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
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B) I, II ve III
D) I, II, III, IV ve V
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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

34.
Şoför
II

savunucularındandır.

I
III

IV

Resmî araçlarda oturma düzeninde, şoför
hariç dört kişinin bindiği bir resmî otomobilde
en kıdemli yolcu, verilen şemada kaç numaralı
koltuğa oturur?

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

A) I

B) II

C) III

D) IV

35. Devletlerin ya da kurumların hukuken anlaşmış

oldukları bir konuda, karşılıklı biçimde birbirlerine tanınmış olan işlem eşitliğine bağlı olarak; bir tarafın işlemi ihlal etmesi hâlinde karşı
tarafın da aynı biçimde işlemi ihlal etmesi
durumu aşağıdaki protokol temel ilkelerinden
hangisi ile ifade edilmektedir?

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

A) Misilleme
B) Mütekabiliyet
C) Düzey eşitliği
D) Öncelik - sonralık

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.

36. Protokol kurallarına göre aşağıdakilerin hangisinde “sayın” sözcüğünün kullanım biçimi ile
ilgili yanlış bir bilgi ve örnek verilmiştir?

Verilen örnek olayda etik davranış ilkelerine
göre mevcut hastane müdürü aşağıdaki davranışlardan hangisini tercih etmelidir?

A) “Sayın” sözcüğü resmî hitaplarda ve takdimlerde isimden önce kullanılır. Örnek: Sayın
Ahmet Kılıç
B) “Sayın” sözcüğü resmî hitaplarda ve takdimlerde unvan kullanıldığında unvanla isim arasında kullanılır. Örnek: Genel Sekreter Sayın
Tülin Yücel
C) “Sayın” sözcüğü akademik unvanlarda isimden
önce kullanılır. Örnek: Prof. Dr. Sayın Aziz
Sancar
D) “Sayın” sözcüğü üstlerin astlarına resmî/yarı
resmî hitaplarında hem isim hem bey/hanım
ekiyle birlikte isimden önce kullanılır. Örnek:
Sayın Ahmet Bey

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.

33. Aşağıdakilerden hangisi resepsiyon, toplantı,

tören, törensel etkinlik, millî ve resmî davet
ve ziyafetlerde sivil erkeklerin giydikleri resmî
kıyafetlerden biri değildir?
A) Frak		
C) Smokin 		

B) Tayyör
D) Jaketatay
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37. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

41. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

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?

Kanunu’na göre Ekonomi Bakanlığında üst
yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müsteşar
C) Genel Müdür

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

B) Bakan
D) Bakan Yardımcısı

42. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre Devlet tüzel kişiliğine dâhil
olan ve bu Kanun’a ekli (I) sayılı cetvelde yer
alan kamu idarelerinin bütçesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi
B) Mahallî İdare Bütçesi
C) Genel Bütçe
D) Özel Bütçe

38. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

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

43. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre, kamu idareleri bütçe gelir
ve gider tekliflerini en geç ne zamana kadar
Maliye Bakanlığına gönderir?
A) Eylül ayının on beşine kadar
B) Eylül ayının sonuna kadar
C) Ekim ayının on beşine kadar
D) Ekim ayının sonuna kadar

39. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

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

B) On

C) On beş

44. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, bütçelerini doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderen kurumlardan değildir?

D) Yirmi

A) Sayıştay
B) Cumhurbaşkanlığı
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

40. 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
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45. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilke-

49. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

leriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

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

A) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal
veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara
bölünebilir.
B) Bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü
temel usullerdir.
C) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve
yapım işleri bir arada ihale edilemez.
D) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde
ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur.

46.

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.

I. Pazarlık
II. Açık ihale
III. Doğrudan temin
IV. Belli istekliler arasında ihale

50. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

göre “duruşmalara ilişkin esaslar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre idarelerce, mal veya hizmet alımları ile yapım
işlerinin ihalelerinde yukarıdaki usullerden
hangileri uygulanır?
A) I, II ve III
C) I, III ve IV

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.

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

47. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıda
belirtilen ihtiyaçların hangisinde ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın “doğrudan
temin” usulüne başvurulabilir?

A) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile
yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık
olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin
gerekli olan netlikte belirlenememesi
B) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların
ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak
yapılmasının zorunlu olması
C) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine
ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan
nitelikte olması
D) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı
veya kiralanması

51. 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?

48. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalelerde, teklif edilen bedelin % kaçından az
olmamak üzere, istekli tarafından verilecek
tutarda geçici teminat alınır?
A) 1

B) 2

C) 3

A) Bölge idare mahkemesi
B) İdare mahkemesi
C) Danıştay
D) Yargıtay

D) 5
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52.

57. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre yurt içinde

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.

bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş
için ve aynı şahsa geçici görev gündeliğinin
verilebileceği azami süre kaç gündür?
A) 45

58.

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

D) I, II ve III

Yönetmelik’e göre Devlet memurluğundan
çıkarma cezası kararı aşağıdakilerden hangisi
tarafından verilir?

A) 7

B) 6

C) 3

D) 1

60. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre “harcıra-

Yönetmelik’e göre kurulların görüşme usulü
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

hın sureti tediye ve mahsubu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

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.

A) Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve
ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir.
B) Harcırah itası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun
beyanına itibar olunur.
C) Harcırahını kati olarak alanlardan zatî sebepler yüzünden daimî veya muvakkat vazife
mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler
aldıkları parayı derhâl iade etmeye mecburdurlar.
D) Daimi memuriyetle bir yere gönderilenler
gidecekleri mahalle varış tarihinden itibaren 15
gün içinde harcırah beyannamelerini, evrakı
müspiteleri ile birlikte dairesi amirine tevdi
ederler.

56. 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?
C) 15

D) I, II ve III

D) 20

55. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında

B) 10

C) II ve III

alabilmek için müracaat müddeti” ile ilgili olarak
işten el çektirilmek suretiyle vekâlet emrine
alınan memurlardan, haklarındaki takibat afla
ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın
kesbi katiyet ettiği tarihten itibaren en geç kaç
ay zarfında müracaat edenlere bu Kanun’a
göre müstahak oldukları harcırah verilir?

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

A) 7

B) I ve III

59. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre “harcırah

54. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında

C) 15

D) 180

I. Kendisi için yurt dışı gündeliğinin on katı
II. Her kilometre veya deniz mili başına yalnız
kendisi için yurt dışı gündeliğinin binde yedisi
III. Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için
yurt dışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurt
dışı gündeliğinin otuz iki katını aşamaz.)

A) I ve II

A) İl Disiplin Kurulu
B) Bölge Disiplin Kurulu
C) Yüksek Disiplin Kurulu
D) Bölge İdare Mahkemesi

B) 10

C) 90

6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre memurun
yurt dışı yer değiştirme masrafının hesaplanma
usulü olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

53. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında

A) 7

B) 60

D) 20
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61. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

64. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Ekonomi Bakanlığının görevlerinden değildir?

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) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir
şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri tespit
ve teklif etmek, uygulamayı izlemek ve koordine
etmek
B) İthalatın ülke ekonomisinin yararına gerçekleştirilmesi ve yerli sanayinin korunması ile
ilgili gerekli tedbirleri almak ve ticaret politikası
savunma araçlarını uygulamak
C) Dış ticarete dair konularda Avrupa Birliği ile
ilişkileri ve uyum çalışmalarını yürütmek
D) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerine ilişkin çalışmaları yürütmek

A) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
B) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
C) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
D) Özel Kalem Müdürlüğü

65. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel
Müdürlüğünün görevlerinden değildir?
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) Türkiye ve Dünya ekonomisi ve dış ticareti ile
ilgili gelişmeleri sürekli izlemek, değerlendirmek,
derlenmiş bilgi ve istatistikleri kullanarak araştırmalar yapmak
C) İhraç ürünlerinin kalitesini, rekabet gücünü ve
dış pazarlarda itibarını arttırmaya ve karşılaştığı teknik engellerin kaldırılmasına yönelik
çalışmalar yapmak
D) Bakanlık internet sayfaları, elektronik bilgi
kaynakları ve iletişim altyapısı ile ilgili öneriler
geliştirmek ve ilgili birimlerle koordinasyonu
sağlamak

62. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerinden
değildir?
A) Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
B) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
D) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

63. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

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

66.

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

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?
A) I ve II
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C) II ve III

D) I, II ve III
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67. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

71. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre yurt dışı teşkilatına sürekli
görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı
tarihte merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en
az kaç yıldan beri görev yapmış olmak zorunludur?
A) Bir

B) İki

C) Üç

Kanun Hükmünde Kararname’ye ait ekli cetvellerde yer alan ve kuruluşlara tahsis edilmiş
olan serbest kadroların, bu Kanun Hükmünde
Kararname’ye eklendikleri tarihten itibaren en
geç kaç ay içinde unvan, sınıf, derece ve adet
belirtilmek suretiyle yurt içinde merkez ve
taşra birimleri itibarıyla dağılımı yapılır?

D) Beş

A) Bir

68. 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat

A) Kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış
hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur.
B) Kanunlar ve antlaşmalar gereği yapılması
şart olan veya önceden tahmin edilemeyen
hizmetlerin ifası için boş olan kadrolarda sınıf,
unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
C) Serbest kadrolar, hiyerarşik yapıyı bozmamak
kaydıyla, Bakanlar Kurulunca değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir.
D) Kadro değişiklik işlemleri her kurum için yılda
bir defa yapılır.

I. İhdası
II. İptali
III. Kullanılması
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname, kapsamında
bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait
kadrolardan hangilerine dair esas ve usulleri
düzenlemeyi amaçlamaktadır?
B) I ve III

C) II ve III

D) Beş

Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “kadro
değişikliği” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Maliye Bakanlığı
B) Ekonomi Bakanlığı
C) Kalkınma Bakanlığı
D) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

A) I ve II

C) Üç

72. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre ihracata yönelik Devlet
destekleri kapsamında Destekleme ve Fiyat
İstikrar Fonu ile ilgili yetki ve görevler ile her
türlü işlemler hangi bakanlık tarafından yürütülür?

69.

B) İki

D) I, II ve III

73. Ekonomi Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sü-

70. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Ka-

rekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik’e
göre “yabancı dil bilgisi yeterliliği” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

nun Hükmünde Kararname’ye göre “kadroların
serbest bırakılması” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan dış ticaret uzmanları ve merkez
denetim elemanları için yabancı dil yeterliliği
belgesine sahip olma şartı aranır.
B) Resmî dili, Türkçe veya Türkçe’nin lehçelerinden biri olan ülkelere görevlendirilecekler
hakkında yabancı dil yeterliliği belgesine sahip
olma şartı aranmaz.
C) Yabancı dil bilgisi yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
en az yetmiş puan alınması zorunludur.
D) Yabancı dil yeterlilik belgeleri beş yıl geçerlidir.

A) Bu Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli
cetvellerin tutulan kadro sütununda gösterilen
kadrolar, serbest bırakma işlemleri tamamlanıncaya kadar kullanılmaz.
B) Kadrolar Devlet Personel Başkanlığının
görüşü eklenerek Maliye Bakanlığının teklifi
üzerine Başbakanlıkça serbest bırakılabilir.
C) Serbest bırakma işlemleri, ilgili mali yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere bir önceki
mali yıl sonuna kadar sonuçlandırılır.
D) Herhangi bir yıla ilişkin serbest bırakma
teklifleri, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel
Başkanlığına bildirilir.
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74.

78. Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönergesi’ne

I. Temsil yeteneği
II. Yabancı dil bilgisi
III. Mesleki yeterlilikleri

göre laboratuvar müdürlüğünün görev, yetki
ve sorumlulukları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

Ekonomi Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik’e
göre yurt dışı sürekli göreve atanacak personelin, yurt dışı teşkilatında hizmetin gerektirdiği mesleki niteliklerinin tespiti için komisyonca yukarıdakilerden hangileri bakımından
mesleki nitelik değerlendirmesi yapılır?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

A) Pamuk denetimi ile ilgili verilecek görevleri
yapmak
B) Yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri
toplamak ve arşivlemek
C) Yıllık bütçe tahminlerini Bakanlığa iletmek,
tahsis edilen ödenekleri usulüne uygun olarak
harcamak
D) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel
kişiler tarafından talep edilen analizleri laboratuvarların imkânları dâhilinde yapmak

D) I, II ve III

75. Ekonomi Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sü-

rekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik’e
göre yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanacak personelin tespiti amacıyla oluşturulan
komisyonun görevleriyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

79. Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönergesi’nde
tanımlanan “genel müdürlük” aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Bakanlık Disiplin Kurulu kararı ile dış göreve
devam etmesi sakıncalı görülen personele
disiplin cezası vermek
B) Dış görev için belirlenen performans ölçütlerini
karşılayamayan personelin süresinden önce
geri çekilmesini önermek
C) Yurt dışı sürekli göreve atanacak personele
ilişkin mesleki niteliklerin değerlendirmesini
yapmak
D) Sürekli göreve atanacak personeli görev yerleri
itibarıyla seçmek

A) Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
B) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü
C) Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme
Genel Müdürlüğü
D) Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler
Genel Müdürlüğü

80. Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönergesi’ne

76. Ekonomi Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sü-

göre tutulması gerekli kayıt ve defterlere ilave
olarak aşağıdakilerden hangisinin, denetmenlerin görev yaptığı gruplarda tutulması zorunludur?

rekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik’e
göre “yurt dışında görev süresi” ile ilgili olarak
ikinci yılın sonunda başka bir ülkeye yapılacak naklen tayinlerde, yeni görev yerinde
görev süresi kaç yıldır?
A) Bir

B) İki

C) Üç

A) Beyanname Kayıt Defteri
B) Zimmet Defteri
C) Onay Defteri
D) Teftiş Defteri

D) Dört

77. Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönergesi’ne
göre “bölgelerinde ihraç potansiyeli olan ürün ve
ürün gruplarını tespit etmek ve ihracatı bu alanlara yönlendirmesini teminen Bakanlığı bilgilendirmek” görev, yetki ve sorumluluğu aşağıdakilerden hangisinindir?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

A) Uzman
B) Bölge müdürlüğü
C) Ürün denetmenleri
D) Laboratuvar müdürlüğü
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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.

10 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILAN
EKONOMİ BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
1. GRUP: ŞUBE MÜDÜRÜ B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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