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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 14.00’te 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. Puanlama ÜÇ yanlış BİR doğruyu götürecek şekilde 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.

B

İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURLUĞU
1. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-

5. T.C. Anayasası’na göre dernek kurma hürriyeti

gisi sıkıyönetim ilanını gerektirecek durumlardan biri değildir?

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte
üye kalmaya zorlanamaz.
B) Dernek kurma hürriyeti kamu düzenini sağlama
sebebine bağlı olarak kanunla sınırlanabilir.
C) Herkes, önceden izin almaksızın  dernek kurma
ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma
hürriyetine sahiptir.
D) Dernekler, kanunun öngördüğü hâllerde hâkim
kararı gerekmeksizin idari tasarrufla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir.

A) Savaş hâli
B) Ayaklanma olması
C) Ağır ekonomik bunalım hâlleri
D) Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi

2. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi

üyelerinden kaçı Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından seçilir?

A) Üç
C) On

B) Yedi
D) On dört

6. Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat
Kanunu’yla benimsenen hedeflerden biri
değildir?
A) Öğretim birliği
B) Millî egemenlik
C) Karma eğitim
D) Eğitimin yaygınlaştırılması

3.   I. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz

tanınamaz.
II. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
III. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler
için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı
sayılmaz.
IV. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet,
bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik
ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

7. İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye
bırakılması kararı, aşağıdaki antlaşmalardan
hangisi ile alınmıştır?
A) Sevr
C) Moskova

B) Montrö
D) Mudanya

T.C. Anayasası’na göre kanun önünde eşitlik
ilkesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
A) I ve II
C) II, III ve IV

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

8. Aşağıdakilerden hangisi, işgaller karşısında

Anadolu halkının kendiliğinden oluşturduğu
halk birlikleridir?
A) Asakirimansureimuhammediye
B) Kuvayımuhammediye
C) Kuvayıinzibatiye
D) Kuvayımilliye

4. T.C. Anayasası’na göre haberleşme hürriyeti

aşağıdaki sebeplerden hangisine bağlı olarak
engellenemez?
A) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması
B) Ekonomik istikrarın korunması
C) Suç işlenmesinin önlenmesi
D) Millî güvenlik

9. Aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi Yahudiler tarafından kurulmuştur?
A) Hınçak
C) Makabi
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B) Taşnak
D) Mavri Mira

B

İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURLUĞU
10. Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın

15. Temsili demokrasilerde seçmen olmanın

Hazırlık Dönemi’nde yapılan çalışmalardan biri
değildir?

cinsiyet, eğitim düzeyi, ırk gibi belli şartlara
bağlandığı oy kullanma şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tekâlifimilliye Emirleri’nin çıkarılması
B) Misakımillî Kararları’nın kabul edilmesi
C) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
D) Sivas Kongresi’nin toplanması

A) Genel oy
C) Gizli oy

B) Kısıtlı oy
D) Zorunlu oy

16. Yasama meclisleri, mahkemeler, kongreler vb.

yerlerde yapılan toplantılarda herhangi bir olayın
nasıl, ne zaman, nerede meydana geldiğini, nasıl
sonuçlandığını tespit eden kısa yazılara - - - - denir.

11. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin karar-

larının yerine getirilmesini denetleyen organ
aşağıdakilerden hangisidir?

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

A) Bakanlar Komitesi
B) Danışma Komitesi
C) Kıdemli Memurlar Komitesi
D) Çatışmaları Önleme Merkezi

A) tutanak
C) genelge

B) rapor
D) dilekçe

17. Bir köpek bulmuştur Ökkeş (  ) Bu sevimli, küçük

12. “İnsan haklarına saygılı devlet” kavramı ile ilgili

köpeğe sahip çıkmış (  ) ev halkı da bu köpekçiği
çok sevmiştir. Ama bakmışlar ki hayvancağızın
şöyle kötü bir huyu var (  ) Bir saatliğine ortadan
kayboluyor (  ) dönünce ya bir ayakkabı ya da
tişört getiriyor.

aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Önceliği bireye veren devlet anlayışıdır.
B) Kişilerin temel hak ve özgürlükleri devletin
güvencesi altında değildir.
C) Devlet kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin
önündeki tüm engelleri kaldırmıştır.
D) Devlet belli durumlarda temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı tedbirlere başvurabilir.

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) ( ! ) ( : ) ( . ) ( ;  )
B) ( . ) ( ; ) ( : ) ( , )
C) ( ! ) ( , ) ( ! ) ( ; )
D) ( . ) ( , ) ( . ) ( , )

13. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını uluslararası düzeyde korumaya yönelik oluşumlardan değildir?

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı

A) Milletler Cemiyeti
B) ILO Çalışma Örgütü
C) Virginia Haklar Bildirgesi
D) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

yapılmıştır?

A) İlerleyen günlerde yıldız yağmuruna tanık
olacaksınız.
B) Hasta on bir gün sonra kendine gelmeye
başlamıştı.
C) Odasında ki kitaplıkta ilginç kitaplar bulunuyordu.
D) Sen de sonunda güzel bir sürpriz yapmayı
başardın.

14. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik
gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan üçüncü
kuşak insan hakları arasında yer alır?
A) Çevre hakkı
B) Yaşama hakkı
C) Haberleşme hürriyeti hakkı
D) Din ve vicdan özgürlüğü hakkı
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İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURLUĞU
19. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,

22. Kamu görevlileri etik davranış ilkelerine göre
aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağı
kapsamı dışındadır?

Bizim diyarımız da binbir baharı saklar!

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır?

A) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi
içinde olanlardan alınan borç ve krediler
B) Herkese açık konferans, sempozyum, forum,
panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer
etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler
C) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın
alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden
yapılan işlemler
D) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar
ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama,
veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat,
ücretsiz konaklama ve hediye çekleri

A) Ünlü düşmesi - Ünsüz yumuşaması
B) Ünlü daralması - Ünsüz türemesi
C) Ünsüz sertleşmesi - Ünlü düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması - Ünsüz sertleşmesi

20. Çocuk kitapları konusunda sık sık fikrini aldığım
küçük danışmanım, bu kitabı herkese tavsiye
ediyor.

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

23. Kamu yönetimi etiği ilke ve değerlerinin

A) Belirtili nesne - Özne - Yüklem
B) Özne - Belirtisiz nesne - Yüklem
C) Özne - Belirtili nesne - Dolaylı tümleç - Yüklem
D) Özne - Dolaylı tümleç - Belirtisiz nesne - Yüklem

sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Kamu hizmetlerinin maliyetini düşürür ve hizmet
kalitesini yükseltir.
B) Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirir.
C) İyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan
kaçınma konusunda kamu görevlilerine rehberlik eder.
D) Yönetsel davranış standartlarını kurumsallaştırmak yerine şahsileştirilerek sübjektif inisiyatiflerin yolunu açar.

21. İl Sağlık Müdürü İhsan Bey, tıpta uzmanlık sına-

vına hazırlanan ve hastaların yoğun olduğu bir
sağlık ocağında görev yaptığı için sınava hazırlanacak zaman bulamayan yeğenini, hasta yoğunluğunun olmadığı bir yerde görevlendirmiştir.
Verilen örnek olayda İl Sağlık Müdürü İhsan
Bey, aşağıdaki etik dışı davranışlardan hangisini yapmıştır?

24. Amcasının arsasının da bulunduğu bir yerin

kamulaştırılmasına karar verecek bir kurulun
içinde (hiçbir gayrimeşru tasarrufta bulunmamak koşuluyla) yer alan yöneticinin karşı
karşıya kalacağı durumun en genel ifadesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bürokratik sabotaj yapmıştır.
B) Nezaket ve saygıdan uzaklaşmıştır.
C) Takdir yetkisini kötüye kullanmıştır.
D) Görev, unvan ve yetki kullanarak ticaret yapmıştır.

A) Kanunsuz emir
B) Çıkar çatışması
C) Hizmet kayırmacılığı
D) Yasadışı nüfuz kullanma

25. Kamu görevlilerinin kamu hizmetlerini yerine

getirirken aşağıdakilerden hangisini esas almaları kamu etiği bakımından uygun olmaz?
A) Otoriterlik
C) Beyana güven
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B) Dürüstlük
D) Öngörülebilirlik

B

İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURLUĞU
26. Tarihte ilk defa 2016 yılında yapılan Dünya

32. Dünyanın ilk tapınağı olarak kabul edilen Neo-

İnsani Zirvesi aşağıdakilerin hangisinde gerçekleştirilmiştir?
A) Oslo
C) Tokyo

litik Dönem’e ait Göbeklitepe hangi şehrimizde
bulunmaktadır?

B) Berlin
D) İstanbul

A) Diyarbakır
C) Mardin

27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin UNESCO

33. Irak’ın Kut bölgesinde 29 Nisan 1916 tarihinde

Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer almaz?
A) Nemrut Dağı
C) Cacabey Cami

gerçekleşen ve Kut-ül Amare olarak bilinen
zaferi Osmanlı Ordusu aşağıdakilerden hangisine karşı kazanmıştır?

B) Efes Antik Kenti
D) Cumalıkızık Köyü

A) Amerika Birleşik Devletleri
B) İtalya
C) Fransa
D) İngiltere

28. 30 Haziran 2016 tarihinde açılan İstanbul -

Bursa - İzmir otoyolu projesinin en büyük
ayağını oluşturan İzmit - Körfez geçit köprüsünün adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Gazi
C) Ertuğrul Gazi

B) Osman Gazi
D) Yavuz Sultan Selim

34. Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan

hangisine üye olmadığı hâlde diyalog ortağıdır?
A) Avrupa Konseyi
B) Şanghay İşbirliği Örgütü
C) İslam Konferansı Örgütü
D) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

29. 2016 yılında düzenlenen Oscar Ödüllerinde
Leonardo DiCaprio’ya en iyi erkek oyuncu
ödülü kazandıran filmin adı nedir?
A) Büyük Açık
C) Marslı

B) Şanlıurfa
D) Van

B) Gizli Dünya
D) Diriliş

35. Sanatçının şiiri, dil ve anlatım olarak sade olma-

sına rağmen anlam olarak kendini çok kolay ele
vermez. Şiirleri okuduğumuzda önce bize verilmek istenen duyguyu hissederiz ama şairin asıl
söylemek istediğini anlamak istiyorsak biraz daha
çaba sarf etmemiz gerekir. - - - -

30. Dünyada ilk kez hangi ülkede üç yaşındaki

bir kız çocuğuna üç boyutlu yazıcıda üretilen
titanyumdan kafatası nakledilmiştir?
A) Çin
C) Norveç

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

B) İsveç
D) Almanya

A) Günümüz şiiri zaten anlatılmak istenenin perde arkasında biraz belirmesiyle ortaya çıkan
bir anlayışı benimsemiştir.
B) Birçok şair çağrışımlardan uzak, yalın bir anlatımla okurun gönlünde taht kurabilmiştir.
C) Şair, anlamı çözmesi için okuyucuyu yormaz;
çeşitli ipuçlarıyla asıl anlama yönlendirir.
D) Şairlerin birçoğu kolay anlaşılan, ilk okuyuşta
kendini belli eden bir şiire yönelerek okur sayısını artırmayı tercih etmektedir.

31. 1588 yılında Amsterdam ceza mahkemesinin

genç bir suçluya her zaman olduğu gibi idam
cezası vermeyip, suçlunun devlet tarafından
eğitilip iyileştirilmesine karar vermesi ile
modern anlamda ilk cezaevlerinin kuruluşunu
sağlayan olayda mahkûmun işlemiş olduğu
suç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hırsızlık
C) Devlete isyan

B) Cinayet
D) İbadethane yakmak
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İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURLUĞU
36. Bir dilin bütün söz varlığını gerek tarihî yönden

B

38. Şiir yazmaya niyetlenmem. Yani kendime şiir

gerek gündelik açıdan belirlemek, hayli uzun
zaman alan ve ancak uzmanları tarafından yapılabilecek bir iştir. Bu görevde yer alacak kişilerin
sözlükçülük alanında öğrenimden geçmiş olması,
yeterli görgü ve deneyime sahip bulunması işin
kolayca yapılmasını sağlar. Ancak ne kadar
gayret gösterilirse gösterilsin değerli hocamın,
“Sözlükler bir un çuvalına benzer, vurdukça
tozar. Türkçe Sözlük’ü her okuyuşumda yeni yeni
bilgilerle karşılaşırım veya maddelerin eksikliğini,
yanlışlığını görürüm.”  sözleri, bu işin unutulmaması gereken gerçeğini ortaya koyar.

yazma ortamı oluşturma çabam yoktur. Şiirimi
açık etmeye utanırım aslında. Evdekiler şiir yazdığımı fark etmesin diye çaba gösteririm. Bazen
şiir bir kedinin insanın bacaklarına sürünmesi gibi
zihnime sürünür. Ama çoğu kez, zihnime dökülen
dizelere kulak asmam. Bazen dilime dökülen dizeleri yazıya geçirmediğim için unuturum. Yazıya
geçirmişsem nadir de olsa okuyup elden geçiririm. Çoğu şiirim ise ilk hâliyle kalmıştır.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

Bu parçada sözlüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Benzetmeden yararlanılmıştır.
B) Deyimlerle anlatım güçlendirilmiştir.
C) Neden – sonuç cümlesi vardır.
D) Kişileştirmeye yer verilmiştir.

A) Dilin hem geçmiş hem günümüz kullanımını
ortaya koyduğuna
B) Bu alanda eğitim almış kişilerce hazırlanacak
bir çalışma olduğuna
C) Her sözlükte noksanlık ve hataların olabileceğine
D) Milletlerin kültür hazinesinin bir parçası olduğuna

39. Yazar, hikâyelerinde dil cambazlığı yaparak hayatın kendisini anlatmıştır.

Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Nurullah Ataç’ın denemelerinde dilin sadeleştirilmesi konusu hep karşımızdadır.
B) II. Yeni şiirinde kullanılan imgelerin zorluğu,
okurun karşısında ayrı bir problem olarak
durmaktadır.
C) Ozan, dilin tüm imkânlarından yararlanarak
duygu ve düşüncelerini etkileyici bir şekilde
dile getirmelidir.
D) Bazı yazarların yeni bir dünya kurgulamadaki
başarısı, dildeki özensizliği nedeniyle gölgede
kalmaktadır.

37. Karagöz oyunu asırlardır devam eden bir gele-

nek. Ancak bu oyunun tekniği salt Osmanlıya
ait değil. Cava’dan Mısır’a, Çin’den Japonya’ya,
Hindistan’dan Suriye’ye bu oyunun temel tekniği
hep aynı. Bu nedenle bu oyun için “insanlık kültürünün ortak malı” demek yanlış olmaz. Karagöz
oyunu ne kadar kültürel etkileşim varsa o kadar
çeşitli bir içeriğe sahip. Toramanlı Karagöz, Çift
Karagöz, Soytarı Karagöz gibi tiplemeler bu oyunların tek kişi ya da ekole ait olmadığını, kültürel
ve toplumsal çeşitliliği yansıttığını gösteriyor. Aynı
günümüz sineması gibi…

Bu parçada Karagöz oyunu ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

40. Bazı yazarlar vardır; yazdıklarıyla düşüncelerinizi

dile getirdiğini, düşüncelerinizin onlarla bedenlendiğini, âdeta - - - - sanırsınız.

A) Günümüz sinemasını andıran yönleri vardır.
B) Bünyesinde farklı kültürlerin izlerini taşımaktadır.
C) Çok eski dönemlerden kalma önemli bir geleneğin yansımasıdır.
D) Oynatılması, seslendirilmesi kısaca her yönüyle ustalık gerektirmektedir.

Bu cümlede boş bırakılan yere anlam akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) aklınızı çeldiğini
B) zihninizi bulandırdığını
C) taşları yerinden oynattığını
D) aklınızdan geçenleri okuduğunu
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41. Sözcüklere yeni anlamlar yükleme, onları mül-

44. x2 + 14 = x5 + 1 olduğuna göre x kaçtır?

kiyet altına alma ve eğip bükme hakkı büyük
şairlere aittir.

5
A) 2

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca
en yakındır?
A) Şiirin ustalarına kelimelerle oynama, kelimelere
farklı ifade olanakları kazandırma ayrıcalığını
tanımak gerekir.
B) Şiirde dili ustaca kullanarak insana yeni düşünce
ufukları kazandırmak şairin amacı olmalıdır.
C) Şairlik sanatının sadece üslup ustalığından
ibaret olduğunu sanmak büyük bir yanılgıdır.
D) Şairlerin edebî olgunluğu yakalamadan edebiyat dünyasında ölümsüzlüğü yakalamaları,
geniş bir okur kitlesi kazanmaları mümkün
değildir.

3
B) 2

1
C) 2

1
D) 4

45. 14 ’i dolu olan bir su deposuna 20 litre su ilave
1
edildiğinde deponun ’i boş kaldığına göre
3
bu deponun hacmi kaç litredir?
A) 40

B) 48

C) 56

D) 64

46. 24 m, 42 m ve 60 m uzunluğundaki üç farklı

kumaş hiç artmayacak biçimde eşit parçalara
ayrılarak her bir parça 50 liraya satılacaktır.

42. (I) Ordu’nun yemyeşil dağları arasına yerleşmiş

Buna göre tüm parçaların toplam satış fiyatı
en az kaç liradır?

Gölköy ilçesi; kültür varlıkları, yaylaları ve gölleriyle
Karadeniz’in saklı cennetlerinden biri. (II) Ulugöl
Tabiat Parkı, ilçenin en önemli ziyaret noktası.
(III) Yaz aylarında şenliklerin, kano yarışlarının
düzenlendiği bu doğa harikası ilçe, çevre illerden
de yoğun rağbet görmekte. (IV) Gölköy ayrıca
Çepekli, Çermik gibi göllere de sahip olması bakımından yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden
biri.

A) 700

B) 850

C) 1050

D) 1150

47. 3,4,0,9 rakamları birer kez kullanılarak yazıla-

Gölköy ilçesinin anlatıldığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

bilecek, en büyük dört basamaklı doğal sayı
ile en küçük dört basamaklı doğal sayı arasındaki fark kaçtır?

A) I. cümlede hem doğal hem kültürel zenginliklere sahip olduğundan söz edilmiştir.
B) II. cümlede gezilecek yerlerine dair bir karşılaştırma vardır.
C) III. cümlede çevresindeki yerleşim yerleriyle
olan rekabetine değinilmiştir.
D) IV. cümlede turizm açısından bir cazibe merkezi olduğu dile getirilmiştir.

A) 6381

48.

978

B) 6171

C) 6006

D) 5994

-42

-Verilen bölme işleminde bölen ve kalanın toplamı kaçtır?
A) 25

43. Bir çiftlikte bulunan koyunlarla tavukların ayak

B) 30

C) 35

D) 40

sayılarının toplamı 120’dir.

Koyunların sayısı tavukların sayısının 2 katı
olduğuna göre bu çiftlikteki koyunların sayısı
kaçtır?
A) 18

B) 20

C) 22

49. 48 metre telin satış fiyatı 150 lira olduğuna
göre bu telin 8 metresinin satış fiyatı kaç
liradır?

D) 24
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A) 20

B) 25

C) 40

D) 50
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55. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

4
4
4
50. 2 +3 2 +3 2 işleminin sonucu kaçtır?

İnfazı Hakkında Kanun’a göre kesinleşen ve
yerine getirilmesi onaylanan cezanın infazı
aşağıdakilerden hangisi tarafından izlenir ve
denetlenir?

2 +2

A) 6

B) 4

C) 3

D) 2

A) Kararı Veren Hâkim
B) Cumhuriyet Savcısı
C) Ceza İnfaz Kurumu Müdürü
D) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü

51. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“aylıktan kesme” disiplin cezası memurun, brüt
aylığından aşağıdakilerin hangisi arasında
kesinti yapılmasıdır?
A) 1/10 - 1/2
C) 1/20 - 1/6

B) 1/15 - 1/4
D) 1/30 - 1/8

56. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi disiplin amiri tarafından verilmez?

İnfazı Hakkında Kanun’a göre hükümlülerin
iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek
edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı
engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan,
güvenlik bakımından kurum görevlilerinin
gözetim ve denetimi ile yetinilen ceza infaz
kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kademe ilerlemesinin durdurulması
B) Aylıktan kesme
C) Kınama
D) Uyarma

A) Çocuk kapalı ceza infaz kurumları
B) Kadın kapalı ceza infaz kurumları
C) Açık ceza infaz kurumları
D) Gençlik kapalı ceza infaz kurumları

52. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

57. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

53. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

İnfazı Hakkında Kanun’a göre “ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasının infazı” ile ilgili esaslardan hangisi yanlıştır?

savunma hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Hükümlü, çift kişilik odada barındırılır.
B) Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma
ve spor yapma hakkı tanınır.
C) Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez.
D) Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri
ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde on beş günlük aralıklarla ve günde bir
saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.

A) Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
B) Süresi içinde savunmasını yapmayan memur,
savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
C) Belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan
memura, son kez bir savunma hakkı daha
verilir.
D) Soruşturmayı yapan veya yetkili disiplin kurulu
memura 7 günden az olmamak üzere savunma hakkı verir.

58. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

İnfazı Hakkında Kanun’a göre ücret karşılığı
çalışılan işten yoksun bırakma cezası, hükümlünün kurum yönetiminde ücret karşılığı
çalıştığı işten en fazla ne kadar süreyle yoksun
bırakılmasıdır?

54. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

memurluktan çıkarma cezası için disiplin
amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait
dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun
yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren
azami kaç ay içinde bu kurulca karara bağlanır?
A) Bir

B) Üç

C) Altı

A) Yirmi gün
C) İki ay

D) Dokuz
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59. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

63.   I. Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma

İnfazı Hakkında Kanun’a göre hükümlülük
süresinin beşte birini iyi hâlle geçirmiş olanlara çocuğunun ölümü nedeniyle ceza infaz
kurumu en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet
Başsavcılığının onayı ile yol dışında en fazla
kaç güne kadar mazeret izni verilebilir?
A) On

B) Yedi

C) Beş

zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik
olmayan hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri
alımları
II. Milletvekili genel ve ara seçimleri dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy
zarfı kâğıdı alımı
III. Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun
kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak
üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan
yapılacak hizmet alımları

D) Üç

60. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

İnfazı Hakkında Kanun’a göre Kanun’da ifade
edilen bazı suçlar hariç olmak üzere hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesiyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yukarıdakilerin hangilerinde yapılacak alımlarda
ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallarını
arama zorunluluğu bulunmaksızın ihtiyaçlar
doğrudan temin ile giderilir?

A) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen
suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis
cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir.
B) Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında
kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası
açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak
ceza derhâl infaz olunur.
C) Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanamaz.
D) Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek
üzere en fazla iki kez uygulanabilir.

A) I ve II
C) II ve III

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

64. 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri

İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine
İlişkin Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi
ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde
oluşturulan işyurtlarını açıklayan hususlardan
değildir?
A) Üretilen ekonomik değerleri pazarlamak
B) İşsizliği önlemek
C) Hükümlü ve tutuklulara bir meslek ve sanat
öğretmek
D) Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını
koruyup geliştirmek

61. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

İnfazı Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden
hangisi kınama cezasını gerektiren eylemlerden
biridir?
A) Ceza infaz kurumlarının duvarlarına yazı
yazmak, resim yapmak veya afiş yapıştırmak
B) İdarenin izni olmaksızın yasak yerlere girmek
C) Eğitim yerini terk etmek
D) Eğitimi savsaklamak

65. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre Yükseköğretim Kurulu ile
üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde,
harcama yetkilileri aşağıdakilerden hangisi ile
belirlenir?

62. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

İnfazı Hakkında Kanun’a göre hükümlülere
verilebilecek aşağıdaki ödüllerden hangisi
doğrudur?

A) Ödenek gönderme belgesi
B) Gerçekleştirme belgesi
C) Ödeme emri belgesi
D) Harcama belgesi

A) Haftalık ziyaret süresi üç saate kadar uzatılabilir.
B) Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılabilir.
C) Haftalık harcama miktarı iki katına kadar arttırılabilir.
D) Haftalık telefonla görüşme süresi veya sayısı
üç katına kadar arttırılabilir.
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66. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre genel yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla
harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde
birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul
ve esaslar aşağıdakilerden hangisi tarafından
belirlenir?
A) Başbakanlık
B) Maliye Bakanlığı
C) Ekonomi Bakanlığı
D) Hazine Müsteşarlığı

67. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre aşağıdakilerden hangisi sadece
yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarına ait özelliktir?
A) İç ve dış güvenlik görevlileri bulunur.
B) Oda ve koridor kapıları kapalı tutulur.
C) Firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya
fiziki engellerle donatılır.
D) Aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve
dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı
güvenlik rejimine tabi hükümlüler bir veya üç
kişilik odalarda barındırılırlar.

B

70. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre “kurulların toplanması” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kurullarda görüşülecek konular cumhuriyet
savcısı tarafından belirlenir.
B) Kurum müdürü, kurulları ayda bir kez ve
gerektiğinde her zaman toplayabilir. Ancak,
işyurdu yönetim kurulu, düzenli olarak haftada
bir defa toplanır.
C) Kurullar mevcut üyelerinin çoğunluğuyla
toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu
ile karar verir. Oylarda eşitlik olması hâlinde
başkanın bulunduğu tarafa üstünlük tanınır.
D) Müdürü bulunmayan kurumlarda kurulların
oluşturulmasına imkân bulunmayan hâllerde
kurullar, kurum amirinin başkanlığında,
hükûmet tabibi, öğretmen, infaz ve koruma
başmemuru ile infaz ve koruma memurundan
oluşturulur.

71. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre beden çukurlarındaki arama aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
A) Psikolog
B) Cezaevi tabibi
C) Kurum müdürü
D) İnfaz ve koruma memuru

68. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre açık kurumda bulunan hükümlülerden aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini alanlar kapalı kurumlara geri gönderilmez?
A) Kınama
B) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
C) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
D) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun
bırakma veya kısıtlama

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre özel infaz usulleri ile yapılan altı ay veya
daha az süreli hapis cezasının infazı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu hükümlüler, kurumlarda diğerlerinden ayrı
yerlerde barındırılır.
B) Hükümlü, her hafta cuma günleri saat
19.00’da kuruma girmek ve pazar günleri de
aynı saatte kurumdan çıkmak suretiyle cezası
hafta sonları infaz edilir.
C) Hükümlü her gün saat 19.00’da kuruma girmek ve ertesi gün de saat 07.00’de kurumdan
çıkmak suretiyle cezası geceleri infaz edilir.
D) Cezanın özel infaz usulleri ile çektirilmesine
karar verilenler hakkında koşullu salıverilme
hükümleri uygulanabilir.

69. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre aşağıdakilerden hangisi yönetim
servisindeki görevlilerden biri değildir?
A) Cezaevi kâtibi
B) İdare memuru
C) Ambar memuru
D) İnfaz ve koruma başmemuru

72. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve
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73. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

76. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre kapalı kurumlardaki hükümlünün mensup olduğu dinin bayram günlerinde,
yılbaşında ve nüfus kaydında belirtilen doğum
günlerinde dışardan gönderilen hediyeyi kabul
etme hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre gençlik kapalı ceza infaz kurumları cezanın infazına başlandığı tarihte hangi
yaş grubundaki hükümlülerin cezalarını çektikleri kurumlardır?
A) On sekiz (bitirmiş) - yirmi bir (doldurmuş)
B) On sekiz (bitirmiş) - yirmi bir (doldurmamış)
C) On sekiz (bitirmemiş) - yirmi bir (doldurmuş)
D) On sekiz (bitirmemiş) - yirmi bir (doldurmamış)

A) Hediye, ziyaretçi tarafından verilebileceği gibi
posta veya kargo yolu ile de gönderilebilir.
B) Hükümlü hediye olarak sadece gıda maddelerini kabul edebilir.
C) Gönderilen eşya, güvenlik kontrolünden geçirilerek alınır.
D) Kurumlarda bu amaçla “Hediye Kayıt Defteri”
tutulur.

77. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre birden fazla ikinci müdürün
bulunması hâlinde, müdürlüğe kimin vekâlet
edeceği aşağıdakilerden hangisi tarafından
belirlenir?

74. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre aşağıdakilerden hangisi işyurdu yönetim
kurulunun görev ve yetkilerinden biridir?
A) Açık kurumlarda bulunan hükümlülerin kurum
dışındaki eğitim, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve temizliği, doğal afet sonrası yardım,
tiyatro çalışmaları gibi sosyal, kültürel ve sportif
etkinliklere katılacak hükümlülerin kurum dışına
çıkabilmeleri için karar almak
B) İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, kütüphane ve iş atölyelerinden yararlanma gibi faaliyetlere katılabilecek
durumdaki hükümlüler ile ilgili karar almak
C) Hükümlülerin bireysel olarak, psiko-sosyal yardım
servisince hazırlanan iyileştirme programlarına
uyumunu ve sonuçlarını değerlendirmek
D) Kurumda üretilip satışa arz edilen ürünlerin
satış fiyatını belirlemek

A) Genel Müdür
C) Bakanlık

B) Cumhuriyet Savcısı
D) Cumhuriyet Başsavcısı

78. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre aşağıdakilerden hangisi işyurdu
yönetim kurulu üyelerinden değildir?
A) Cezaevi kâtibi
B) İdare memuru
C) Ambar memuru
D) İnfaz ve koruma başmemuru

79. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre ceza ve güvenlik tedbirlerinin
infazında gözetilecek temel ilkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

75. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’e göre aşağıdaki kurum türlerinden
hangisi müdür ve personeli ayrı olacak şekilde
diğer kurumlardan ayrı yerlerde kurulur?

A) Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz
olunmaz.
B) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulabilir.
C) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak
istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel
önlemeyi sağlamaktır.
D) Mahkeme kesinleşen ve yerine getirilmesini
onayladığı ceza ve güvenlik tedbirine ilişkin
hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir.

A) Gözlem ve sınıflandırma merkezleri
B) Açık ceza infaz kurumları
C) Çocuk eğitimevleri
D) Çocuk kapalı
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80. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi

83.   I. Dinî bayramlarda

Hakkında Yönetmelik’in uygulanması ile ilgili
aşağıdaki ilkelerden hangisi yanlıştır?

II. Millî bayramlarda
III. Bakanlık tarafından açık görüşme izni verilen
günlerde

A) Hükümlü ve tutuklulara, gerekli şartları taşısalar
bile aynı anda sadece bir ödül verilebilir.
B) Hükümlü ve tutuklulara ödül verilirken bunların
bir hak değil, teşvik esaslı ayrıcalık olarak
verilebileceği göz ardı edilemez.
C) Ödüllendirmede; kurumun fiziki yapısı, personel
sayısı, mali ve sosyal imkânları ile mevcut
doluluk durumu dikkate alınır.
D) Aynı odada kalan veya ortak etkinliklere
katılan hükümlü ve tutuklulara, gerekli şartları
taşımaları hâlinde birlikte yararlanabilecekleri
bir ödül verilebilir.

Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi
Hakkında Yönetmelik’e göre “eş görüşmesi
ödülü” yukarıdaki hangi durumlarda verilmez?
A) Yalnız I
C) I ve III

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

84. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi

Hakkında Yönetmelik’e göre haftalık ziyaret
süresinin uzatılması ödülü verilen hükümlü ve
tutukluların açık veya kapalı ziyaret süresi kaç
saate kadar uzatılabilir?

81. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi

Hakkında Yönetmelik’e göre ödül türleri ve
uygulanma esaslarıyla ilgili olarak hükümlü ve
tutuklulara aşağıdaki ödül türlerinden hangisi
verilemez?
A) Takdir belgesi
B) Haftalık açık veya kapalı ziyaret süresini
uzatma
C) Haftalık harcama miktarını tam oranında
artırma
D) Haftalık telefonla görüşme sayı veya süresini
artırma

A) İki

B) Üç

C) Dört

D) Beş

85. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi

Hakkında Yönetmelik’e göre her bir ödüllendirme kararı ile en fazla kaç kapalı ziyaretin
uygun zamanlarda açık olarak yapılmasına
karar verilebilir?
A) İki

82. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi

Hakkında Yönetmelik’e göre hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesi ile verilecek ödülün
türüne, sayısına, süresine veya geri alınmasına aşağıdakilerden hangisi tarafından karar
verilir?
A) İdare ve Gözlem Kurulu
B) Bakanlık Müfettişleri
C) Cezaevi Müdürü
D) İlgili Mahkeme

B) Üç

C) Dört

D) Beş

86.   I. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hü-

kümlü olanlar bu ödülden yararlanamaz.
II. Hükümlü ve tutukluların üst üste kullanmadıkları en fazla üç haftalık ziyaret süresi toplu
olarak kullandırılabilir.
III. Kurul, birleştirilen ziyaret izni ödülünün süresi
ile açık veya kapalı şekilde yapılacağı hususlarını ödüllendirme kararında açıkça belirtir.
Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi
Hakkında Yönetmelik’e göre kullanılmayan
ziyaret sürelerinin birleştirilmesi ödülü ile ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III
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İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURLUĞU
87. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi

90.   I. Yemek yapılabilecek herhangi bir yerin ol-

Hakkında Yönetmelik’e göre hediye verilmesi
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

maması durumunda, hükümlülerin kaldıkları
koğuş, oda ve eklentilerinde, idare tarafından
verilen ve yemek yapmada kullanılacak her
türlü gıda maddesi ve malzemesinin yeteri
kadar bulundurulmasına izin verilir.
II. Yemek yapmada kullanılan tüp gibi yanıcı ve
parlayıcı madde veya malzemeler, yemek
pişirildikten sonra, oda veya koğuşun içinde,
idarenin kontrolünde bir bölüme alınır.
III. Kurumun fiziki imkânları müsait olduğu takdirde,
aradaki bağlantının standartlara uygun ve
güvenlik bakımından sakınca oluşturmayacak
şekilde, tüpün; koğuş veya oda dışında, ocağın
ise; koğuş veya odada bulundurulmasına izin
verilebilir.

A) Hükümlü ve tutuklulara, kişisel özellikleri ile
özel ilgi ve becerileri dikkate alınmak suretiyle
ödül olarak bir hediye verilebilir.
B) Hediyenin maddi değeri, hükümlü ve tutukluların kurumdaki haftalık harcama miktarının iki
katını geçemez.
C) Hediye, para veya ekonomik değer taşıyan bir
eşya olabileceği gibi manevi değeri olan bir
eşya da olabilir.
D) Kurul, her bir ödüllendirme kararı ile sadece
bir hediye verebilir.

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek
Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’e göre
mutfak teşkilatı olmayan ceza infaz kurumlarındaki gıda maddeleri ve kullanılacak malzemelerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?

88. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre ödül olarak verilen
tavsiye mektubunda aşağıdakilerden hangilerinin imzasının bulunması gerekir?

A) I, II ve III
C) I ve III

A) Kurum müdürü ve eğitim merkezi şube müdürü
B) Denetimli serbestlik müdürü ve eğitim uzmanı
C) Cumhuriyet başsavcısı ve kurum müdürü
D) Savcı ile infaz ve koruma başmemuru

B) II ve III
D) I ve II

91. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek

89. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek

Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’e göre
yeme ve içmede kullanılan araç ve gereçler ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş
çatal, yemek ve çay kaşığı
B) Bir adet uç kısmı sivri olmayan on santimetre
uzunluğunda bıçak
C) İkişer adet cam su bardağı ile çay bardağı ve
tabağı
D) 0.60 mm kalınlığında üç adet metal yemek
tabağı

Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’e göre
hükümlülerin koğuş, oda ve eklentilerinde
bulundurabilecekleri giyim eşyaları ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İki adet kazak
B) Dört adet tişört
C) İki takım pijama
D) Bir kışlık ayakkabı

92. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek

Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’e göre
oda ve eklentilerinde aşağıdaki elektrikli eşyalardan hangisi bulundurulmaz?
A) Ütü
B) Elektrikli su ısıtıcısı
C) Büro tipi buzdolabı
D) Saç kurutma makinesi
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93. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek

Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’e göre
hükümlülerin bulundurabilecekleri hayvanlar
ve diğer eşyalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kantinden temin edilmek koşuluyla, her odada
bir adet, on kişiden fazla mevcudu olan koğuşlarda ise iki adet, kumar niteliğinde olmayan
ve idarece belirlenen, satranç takımı gibi oyunlara ait malzemeler bulundurulabilir.
B) Oda sistemine geçmiş ceza infaz kurumlarının
koğuş, oda ve eklentilerinde, bir adet kafes ile
bir çift kanarya, bülbül veya muhabbet kuşu
gibi küçük kafes kuşu bulundurabilir.
C) Hükümlüler nişan ve evlilik yüzüğü, küpe, kolye, toka, tespih ve kol saati ile kantinden temin
edilmek koşuluyla bir adet masa saati ve bir
adet top bulundurabilir.
D) Bayan hükümlüler, makyaj malzemelerini koğuş veya odalarında bulunduramazlar.

94. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri

Hakkında Yönetmelik’e göre açık ziyaretler,
hangi saatler arasında yaptırılır?
A) 09.00 - 16.00
C) 09.00 - 17.00

B) 09.30 - 17.30
D) 08.30 - 15.00

95.   I. Konuşulanlar, hazır bulunan görevli tarafından

C) II ve III

A) Yarım - Bir
C) Bir buçuk - İki

B) Bir - İki
D) İki - Üç

97. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri

Hakkında Yönetmelik’e göre “bayramlarda ve
özel günlerde açık görüş” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş
ile çakışması hâlinde açık görüş yaptırılır.
B) Hükümlü ve tutuklular, Bakanlıkça uygun
görülen, dini ve millî bayramlar ile özel günlere
mahsus olmak üzere, belirlenen tarihlerde,
anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle açık görüş yapabilir.
C) Bakanlıkça belirlenen yakınları olmayan
hükümlü ve tutuklular, üçüncü dereceye kadar
olan akrabalarından en çok üç kişiyle görüşebilirler. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası hükümlüleri bu haktan yararlanamaz.
D) Açık ceza infaz kurumlarında yapılan açık
görüşler sırasında görsel ve yazılı basın mensupları, hükümlülerin rızası alınsa bile haber
amaçlı görüntü alamazlar.

Hakkında Yönetmelik’e göre soruşturma evresinde, aynı anda en fazla kaç avukat tutuklu
ile görüşebilir?
A) Bir

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri
Hakkında Yönetmelik’e göre “kapalı görüş” ile
ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
B) I ve III

Hakkında Yönetmelik’e göre kapalı görüşte
görüş süresi, kaç saatten az ve kaç saatten
fazla olacak şekilde belirlenemez?

98. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri

işitilmeyecek şekilde izlenir.
II. Hükümlü ve tutukluların ziyaretçileriyle her
türlü maddi teması önlenir.
III. Ceza infaz kurumu idaresinin bu iş için tahsis
ettiği özel bölümde yapılır.

A) I ve II

96. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri

D) I, II ve III
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B) İki

C) Üç

D) Dört
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99. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri

Hakkında Yönetmelik’e göre milletvekillerinin,
ceza infaz kurumlarındaki yaşam şartlarını yerinde görerek tespitlerde bulunmak, inceleme
yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görüşmede bulunmak amacıyla yapmış oldukları istemler aşağıdakilerden hangisine bilgi vermek
koşuluyla yerine getirilir?
A) Genel Müdürlüğe
B) Adalet Bakanlığına
C) Cumhuriyet Başsavcılığına
D) Ceza İnfaz Kurumu İdaresine

100. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri

Hakkında Yönetmelik’e göre yabancı uyruklu
hükümlü ve tutukluların aile fertleri, akrabaları
ve yakınları tarafından ziyaretiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yabancı uyruklu ziyaretçilere öncelikle açık
görüş hakkı kullandırılır ve kurumca belirlenen
ziyaret günleri dışında da ziyaret yaptırılabilir.
B) Yabancı uyruklu adli suçlardan hükümlü ve
tutuklular, belgelendirilmesi koşuluyla eşi,
en fazla ikinci dereceye kadar kan ve kayın
hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından,
haftada iki kez ziyaret edilebilir.
C) Türk vatandaşlığından tamamen çıkarak yabancı ülke vatandaşı olan kişiler yabancı sayıldığından, aile fertlerini veya yakınlarını ancak
yabancıların ziyaret rejimine ilişkin kurallara
göre ziyaret edebilir.
D) Tüm ziyaret başvurularına, ziyaret edilecek
kişilerin açık kimliği, yakınlık derecesini belirten bilgi veya belge ile ziyaretçinin kimlik veya
pasaport fotokopisi eklenir. Ayrıca ziyaretten
önce ilgili kişinin akraba olup olmadığı hükümlü
veya tutukluya teyit ettirilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

15

B

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.

Hepinizebaşarılar
başarılardileriz.
dileriz.
Hepinize
(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.

20 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
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