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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.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. T.C. Anayasası’na göre yürütme yetkisi ve

6. Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri ile ilgili

görevi Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak
aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılır
ve yerine getirilir?

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Meriç Nehri, Türk-Yunan sınırı olacaktır.
B) Kapitülasyonlardan tüm İtilaf Devletleri yararlanacaktır.
C) Boğazlar, Türkiye’nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir.
D) Azınlıklar Türk vatandaşı olacaklar, Türk kanunlarına tabi tutulacaklardır.

A) Bağımsız ve tarafsız mahkemeler
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) TBMM Başkanı
D) Cumhurbaşkanı

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

7. Yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına

gisi kişinin hakları ve ödevlerinden değildir?

bağlanması aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi
doğrultusunda atılan bir adımdır?

A) Ailenin korunması ve çocuk hakları
B) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
C) Özel hayatın gizliliği ve korunması
D) Zorla çalıştırma yasağı

gisi siyasi haklar ve ödevlerdendir?

A) Sendika kurma hakkı
B) Konut dokunulmazlığı
C) Ailenin korunması ve çocuk hakları
D) Dilekçe bilgi edinme ve kamu denetçisine
başvurma hakkı

4. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-
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3. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-

A) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik

B) Laiklik
D) Devletçilik

8. Soyadı Kanunu’nun kabulü ile efendi, bey, paşa,
hoca, molla, hafız, şeyh vb. toplumda ayrıcalık
ifade eden lakap ve unvanların resmî kullanımı
yasaklandı.   
Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisi
amaçlanmıştır?
A) Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimizin geliştirilmesi
B) Geleneksel toplum yapısının korunması
C) Millî ekonominin kurulması
D) Toplumsal eşitliğin sağlanması

gisi TBMM’nin görev ve yetkilerindendir?

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını
uygun bulmak
B) Bakanları atamak ve görevlerine son vermek
C) Kanunları yayımlamak
D) Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin
temsilcilerini göndermek

kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yüzde kaç oranında engelli
çalıştırmak zorundadır?
A) 3       

B) 4         

C) 5        

D) 6

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

5. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Zaferi’nin dış

engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın hangi ayının
sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına
bildirmek zorundadır?

politikadaki sonuçlarından biridir?

A) İsmet Bey’in rütbesinin generalliğe yükseltilmesi
B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Londra Konferansı’nın toplanması
D) İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi

A) Ocak
C) Aralık
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B) Haziran
D) Ekim
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11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

başka yerdeki görevlere atananlar, atama
emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içerisinde o yere hareket
ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde
işe başlamak zorundadırlar?
A) 7

B) 10

C) 15

disiplin cezaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir
fiil veya hâlin cezaların özlük dosyasından
silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir
derece ağır ceza uygulanır.
B) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları
olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan
memurlar için verilecek cezalarda bir derece
hafif olanı uygulanabilir.
C) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan
kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı
günden itibaren 30 gün içinde vermek zorundadırlar.
D) Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl,
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile
tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı
kadrolarına atanamazlar.

D) 20

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi
için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.
B) Son altı yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin
yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir
kademe ilerlemesi uygulanır.
C) Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili
yetkilerini devredebilirler.
D) Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir.

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen
mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve
bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi
hâlinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın,
çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır?
A) 3

B) 5

C) 7

D) 10
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kademe ve kademe ilerlemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yıl

görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre
içinde aylıklarının kaçta kaçı ödenir?
A) 1/3

B) 2/3

C) 2/4

D) 3/4

18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

görevden uzaklaştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay
devam edebilir.
B) Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları
hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen
10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması
şarttır.
C) Bir ceza kovuşturması icabından olduğu
takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili
amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir)
ilgilinin durumunu her üç ayda bir inceleyerek
görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar
verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
D) Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra
memur hakkında derhâl soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini
dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan
soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki,
mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın hangi ayı sonuna kadar
Devlet Personel Başkanlığına bildirilir?
A) Ocak
C) Temmuz

17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

B) Nisan
D) Aralık

15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi
veya demeç veren devlet memurları hakkında
aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
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19. Aşağıdaki dillerden hangisi kaynak ve akrabalık

24. Halkla ilişkilerde genel amaçlarla ilgili aşağı-

ilişkileri açısından farklı bir aileye mensuptur?
A) Almanca
C) Farsça

dakilerin hangisi yanlıştır?

B) İngilizce
D) Arapça

A) İnsan davranış ve tutumlarının gerçek nedenlerini anlamak
B) Kuruluşun çıkarlarına uygun olarak toplumu
yönlendirmek
C) Özel çıkarlarla, kamusal çıkarlar arasında
uyum sağlamak
D) Demokratik değerlerin gelişmesine katkıda
bulunmak

20. Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;
Lâkin, vatandan ayrılışın ıztırâbı zor.

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü düşmesi

25. Aşağıdakilerden hangisi reklamın halkla ilişki-

21. “Bir gül mahzun durur bahçede onun şiirinde.”

cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesne - Yüklem - Zarf tümleci - Dolaylı tümleç Özne
B) Özne - Zarf tümleci - Yüklem - Dolaylı tümleç Dolaylı tümleç
C) Nesne - Yüklem - Özne - Dolaylı tümleç - Zarf
tümleci
D) Özne - Yüklem - Dolaylı tümleç - Dolaylı tümleç Nesne

22. Halkla ilişkiler çalışmasında izlenecek aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıra ile
verilmiştir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ler iletişimi ile arasındaki temel farkı oluşturur?

A) Bilgi toplama - Planlama - Uygulama - Değerlendirme
B) Planlama - Bilgi toplama - Uygulama - Değerlendirme
C) Bilgi toplama - Uygulama - Planlama - Değerlendirme
D) Planlama - Uygulama - Bilgi toplama - Değerlendirme

A) Kitlenin tanınması
B) Üreten ya da satan tarafın yararının önde
gelmesi
C) Kitle gereksinimlerinin ve yeğlemelerinin bilinmesi
D) Kampanyaların planlanması ve sonucun değerlendirilmesi

26. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre kuruluş
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Danıştay bağımsızdır. Yönetimi ve temsili
Danıştay Başkanına aittir.
B) Danıştay Başkanının seçeceği bir üye Danıştay Genel Sekreterliği görevini yapar.
C) Genel Sekreterlik hizmetleri için yeteri kadar
savcı, tetkik hâkimi ve memur verilir.
D) Birinci sınıfa ayrılmış Danıştay tetkik
hâkimlerinden veya savcılarından en çok üçü
genel sekreter yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

27. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre Başkanlar Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

23. Posta kanalıyla ulaşılamayacak gruplara hitap
etme olanağı veren, yazıdan çok resimle ifade
edilen mesajların geniş halk kitlelerine duyurulmasını sağlayan yazılı ve basılı araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pankartlar
C) Bültenler

A) Başkanlar Kurulu, Danıştay Başsavcısının
başkanlığında daire başkanlarından oluşur.
B) Daire başkanının mazereti hâlinde, Kurula,
dairenin en kıdemli üyesi katılır.
C) Oylarda eşitlik hâlinde Başkanın bulunduğu
taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
D) Kararlar oy çokluğu ile verilir.

B) El ilanları
D) Afişler
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28. Başkanlık Kuruluna seçilenlerin görev süresi

32. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre Başkanlık
Kurulu, Danıştay Başkanının başkanlığında
kaç asıl üyeden oluşur?

- - - - olup - - - - seçim dönemi geçmeden yeniden
seçilemezler.
2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla
hangisi getirilmelidir?
A) bir yıl - bir
C) iki yıl - bir

A) Dört
C) Altı

33. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre aşağıda-

B) bir yıl - iki
D) iki yıl - iki

kilerden hangisi Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

29. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre Danıştay,

B) Bir ay
D) İki ay

30. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Başkanlar Kurulunun görevlerinden biridir?

A) Danıştay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek
ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek
B) Danıştay daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak
C) Zorunlu hâllerde daire başkanı ve üyelerin
dairelerini değiştirmek
D) Daireler arasında iş bölümünü belirlemek
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kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve
sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmeyi,
geliş tarihinden itibaren en geç ne kadar süre
içinde sonuçlandırmak zorundadır?
A) On beş gün
C) Kırk beş gün

B) Beş
D) Yedi

31. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre İçtihatları

A) Danıştay Başkanlığında bilgi işlem sistemini
ilk derece ve bölge idare mahkemeleri bilişim
sistemiyle koordineli olarak kurmak
B) Gerektiğinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirmiş olduğu yazılımlarla uyumu
sağlamak
C) Danıştay Başkanlığının ihtiyaçlarına göre
projeler üreterek yazılım geliştirmek ve güncellemek
D) Danıştay daireleri ve kurulları tarafından verilen kararların ve mevzuatın tertip ve tasnifini
yapmak

34. 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi bölge idare mahkemesi
başkanının görevlerindendir?
A) Dosyayı, inceleyecek üyeye havale etmek ve
kararların zamanında yazılmasını sağlamak
B) Bölge idare mahkemesi başkanlar kuruluna ve
adalet komisyonuna başkanlık etmek, alınan
kararları yürütmek
C) Personelin özlük işlemlerinin yürütülmesini
sağlamak ve izin isteklerini düşünceleriyle
birlikte adalet komisyonuna aktarmak
D) Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişini denetlemek ve personel hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak

35. 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare

Birleştirme Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre bölge
idare mahkemesi başkanlar kurulu ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplanma ve görüşme yeter sayısı en az otuz
birdir.
B) Toplantıda hazır bulunanlar çift sayıda olursa
en kıdemli üye Kurula katılmaz.
C) İçtihatları Birleştirme Kurulu, Danıştay Başkanı,
Başsavcı, başkanvekilleri, dava daireleri başkanları ve üyelerinden kurulur.
D) Esas hakkındaki kararlar, birinci toplantıda
Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu ile bu
toplantıda karar yetersayısı sağlanamaz ise
ikinci toplantıda mevcudun salt çoğunluğu ile
verilir.

A) Başkanlar Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve
oybirliğiyle karar verir.
B) Daire başkanının mazereti hâlinde, o dairenin
en kıdemli üyesi kurula katılır.
C) Bölge idare mahkemesi başkanlar kurulu, bölge idare mahkemesi başkanı ile daire başkanlarından oluşur.
D) Bölge idare mahkemesi başkanının bulunmadığı hâllerde kurula daire başkanlarından en
kıdemli olan başkanlık eder.
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36. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

40. 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre nispi harç-

göre duruşmalara ilişkin esaslar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

larda ödeme zamanı ile ilgili olarak icra takiplerinde Tahsil Harcı alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hâllerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren en geç kaç
gün içinde ödenir?

A) Duruşmaları başkan yönetir.
B) Danıştayda görülen davaların duruşmalarında
savcının bulunması şart değildir.
C) Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir.
Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiçbiri gelmezse duruşma açılmaz,
inceleme evrak üzerinde yapılır.
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.

A) 7

D) 20

göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Dava açma süresi on gündür.
B) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava
dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.
C) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin
olarak verilecek kararlara karşı itiraz süresi on
beş gündür.
D) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden
itibaren beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

C) 15

41. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

37. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

göre merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

B) 10

38. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

A) Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır.
B) Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir.
C) Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine
toplanır.
D) Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas
ve usuller Adalet Bakanlığınca hazırlanan bir
genelge ile düzenlenir.

42. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

göre kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait
olmak üzere gerekli bilgileri gösterir bir rapor
hazırlayarak, bu raporları her yıl hangi ayın
sonuna kadar Bilgi Edinme Değerlendirme
Kuruluna gönderirler?
A) Şubat
C) Haziran

B) Nisan
D) Ağustos

43. Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken

göre çalışmaya ara verme süresi içinde; birden fazla idari yargı mercii olan yerlerde idare
veya vergi mahkemeleri başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeteri kadar hâkimin
katıldığı bir nöbetçi mahkeme aşağıdakilerden
hangisi tarafından kurulur?

hâllerde bir kimse kendisine veya başkasına ait
isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında - - - - aydan - - - - yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla
hangisi getirilmelidir?

A) Adalet Bakanı
B) Başkanlar Kurulu
C) Bölge idare mahkemesi başkanı
D) Hâkimler ve Savcılar Kurulu

A) üç - bir
C) altı - iki

B) dört - üç
D) sekiz - üç

44. Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre Posta

ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, her yıl
hangi ayın sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin
faaliyet raporunu Adalet Bakanlığına verir?

39. 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda değer ölçüsüne
göre harca tabi işlemlerde kaç sayılı tarifede
yazılı değerler esastır?
A) (1)

B) (2)

C) (3)

D) (4)
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A) Ocak
C) Eylül

B) Haziran
D) Aralık

A

ŞEF
45. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

48. Danıştay İçtüzüğü’ne göre Danıştay Başkanı-

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre imza ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

nın görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

46. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belgenin
elektronik ortamda gönderilmesi ve alınması
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler
veya dokümanlar veri depolama araçlarıyla
iletilemezler.
B) İdare, başka bir idareden kendisine resmî yazışma kapsamında iletilen ve e-Yazışma Teknik Rehberinde tanımlanan kurallara uygun
şekilde hazırlanmamış bir belgeyi reddetme
hakkına sahiptir.
C) Resmî yazışma kapsamında idare dışına
gönderilen gizlilik derecesi taşımayan güvenli
elektronik imza ile imzalanmış belgeler de
gerekli hâllerde elektronik olarak şifrelenir.
D) Güvenli elektronik imzalı belgelerin gönderilmesi ve alınması işlemlerinin ilgili mevzuatla
yetki verilmiş üçüncü bir taraf aracılığıyla kayıt
altına alınarak yapılması esastır.

A) Türkiye Büyük Millet Meclisinde Danıştay bütçesine ilişkin görüşmelerde Danıştay’ı temsil
etmek veya görevlendireceği kişiyle temsil
ettirmek
B) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak kongre,
konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılara katılacak Danıştay meslek mensuplarına
otuz güne kadar izin vermek
C) Başsavcılığın boşalması ya da Başsavcının
izinli veya özürlü olması hâllerinde, Başsavcılığa seçilme niteliğine sahip bir üyeyi Başsavcı
vekili olarak görevlendirmek
D) Genel Sekreterlik hizmetleri için birinci sınıfa
ayrılmış tetkik hâkimlerinden veya savcılardan
en çok iki genel sekreter yardımcısı ile yeteri
kadar savcı ve tetkik hâkimi görevlendirmek
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Akademik unvanlar veya rütbeler adın ön
tarafına ya da bir satır altına ilk harfleri büyük
diğerleri küçük harflerle açık ya da kısaltılarak
yazılabilir.
B) Belgeyi imzalayanın adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise büyük harflerle yazılır.
C) Unvan, ad ve soyadın altına ilk harfleri büyük
diğerleri küçük harflerle yazılır.
D) Metnin bitiminden itibaren bir ila üç satır
boşluk bırakılarak belgeyi imzalayacak olan
makam sahibinin adı, soyadı yazı alanının en
soluna yazılır.

49. Danıştay İçtüzüğü’ne göre İdari İşler Kurulunda
Başkan tarafından belirlenen gündem toplantı
gününden en az kaç gün önce üyelere dağıtılır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

50. Danıştay İçtüzüğü’ne göre başka iş ve görev
kabul etme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Danıştay meslek mensupları dernek kuramazlar.
B) Danıştay meslek mensupları, ilmi araştırma ve
yayınlarda bulunabilirler.
C) Danıştay meslek mensupları üyesi oldukları
derneklerin yönetim ve denetim kurullarında
görev alabilirler.
D) Danıştay meslek mensupları, Başkanın izni ile
yolluk almaksızın davet edildikleri yurt içi ve
yurt dışı kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri ile
ilgili diğer toplantılara katılabilirler.

47. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre idareler,
ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak
kaydıyla, süre belirtilmeyen belge taleplerini
talebin kendilerine ulaşmasından itibaren
en geç kaç iş günü içinde yerine getirir?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

A) Üç         B) Beş          C) Yedi          D) On
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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.

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.

13 EKİM 2019 TARİHİNDE YAPILAN
DANIŞTAY GENEL SEKRETERLİK PERSONEL VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
1. GRUP: ŞEF A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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