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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 siyah kurşun 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.

AVUKAT

1. 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

Doğan Zararların Karşılanması Hakkında
Kanun’a göre zarar tespit komisyonunun çalışma esas ve usulleri aşağıdakilerden hangisi
ile belirlenir?

göre “genel esaslar” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Dava konusu kararın ve belgelerin asılları
veya örnekleri dava dilekçesine eklenir.
B) Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı verilir.
C) İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin
hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.
D) Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava
açabilmesi için davaya yol açan maddi olay
veya hukuki sebeplerin farklı olması gerekir.

B) Tüzük
D) Yönetmelik

2. 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden

Doğan Zararların Karşılanması Hakkında
Kanun’a göre “başvurunun süresi, şekli, incelenmesi ve sonuçlandırılması” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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A) Kanun
C) Genelge

B

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

göre “tebligat ve cevap verme” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının
vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ
edilir.
B) Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren yetmiş beş gün içinde cevap
verebilirler.
C) Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği
davalıya, davalının vereceği savunma davacıya tebliğ olunur.
D) Davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı veya
onaylı örneği idarenin savunması ile birlikte,
Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına
gönderilir.

A) Komisyon üyeleri bilirkişi olarak görevlendirilebilir.
B) Komisyonun giderleri Bakanlık ve/veya il özel
idaresi bütçesinden karşılanır.
C) Komisyon, zarar görenlerce yapılacak her başvuru ile ilgili çalışmalarını, başvuru tarihinden
itibaren altı ay içinde tamamlamak zorundadır.
D) Dava açma süresi içinde yapılan başvuru,
nihai işlem sonucunun ilgiliye tebliğine kadar
genel hükümlere göre dava açma sürelerini
durdurur.
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5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

7. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

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

göre “yürütmenin durdurulması” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

göre “ivedi yargılama usulü” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dava açma süresi otuz gündür.
B) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.
C) On beş gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava
dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.
D) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden
itibaren on beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

A) Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava
dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır.
B) Yürütmenin durdurulmasına dair verilen kararlar on beş gün içinde yazılır ve imzalanır.
C) Aynı sebeplere dayanılarak ikinci kez yürütmenin durdurulması isteminde bulunulamaz.
D) Danıştay’da veya idari mahkemelerde dava
açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurur.
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A) Duruşmaları başkan yönetir.
B) Duruşmalar kapalı olarak yapılır.
C) Duruşmalarda taraflara üçer defa söz verilir.
D) Danıştay’da görülen davaların duruşmalarında
savcının bulunması şartı yoktur.

8. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

göre “istinaf” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir.
B) İvedi yargılama usulüne tabi olan davalarda
istinaf yoluna başvurulabilir.
C) Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka
uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine
karar verir.
D) İstinaf başvurusuna konu edilen kararı veren
ya da karara katılan hâkim, aynı davanın istinaf yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.

9. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili
merci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaymakam
C) İçişleri Bakanı
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B) Vali
D) Vali yardımcısı
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10. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

12. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Gö-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
“ön inceleme” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

B

revlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a
göre Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında
soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden
fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.
B) Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye
yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda
daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme
olması hâlinde müracaatı işleme koymazlar.
C) İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili
merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır.
D) Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında
çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön
incelemelerinde görevlendirilebilir.
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A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
C) Cumhurbaşkanı
D) İçişleri Bakanı

13. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
“memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında
yapılacak ihbar ve şikâyetlerin taşıması gereken
zorunlu şartlar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Soyut ve genel nitelikte olması
B) İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması
C) İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi
D) İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya
ikametgâh adresinin bulunması

11. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
itirazlar, öncelikle incelenir ve en geç ne kadar
süre içinde karara bağlanır?
A) On beş gün
C) Altı ay

14. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da yetkili
merci, soruşturma izni konusundaki kararını
suçun ilgili maddesine göre öğrenilmesinden
itibaren ön inceleme dâhil zorunlu hâllerde
en geç kaç gün içinde verir?

B) Üç ay
D) Bir yıl

A) Yedi
C) Kırk beş
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B) Yirmi
D) Altmış

B
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15. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

17. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre “hay-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı
alınmasını gerektiren hususlarda kaymakamlar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

van bulunduranın sorumluluğu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir başkası veya bir başkasına ait hayvan
tarafından ürkütülmüş olan hayvanın verdiği
zarardan dolayı hayvanı bulunduranın, bu
kişilere rücu hakkı saklıdır.
B) Bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli
veya geçici olarak üstlenen kişi, hayvanın
verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.
C) Bir kişinin hayvanı, başkasının taşınmazı
üzerinde bir zarar verdiği takdirde, taşınmazın
zilyedi, o hayvanı yakalayamaz.
D) Hayvan bulunduran, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat
ederse sorumlu olmaz.

16. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre

“adam çalıştıranın sorumluluğu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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A) Sulh ceza hâkimine
B) Bölge idare mahkemesine
C) İl asliye ceza mahkemesine
D) Yargıtay’ın ilgili ceza dairesine

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

18. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre “kamu maliyesinin temel ilkeleri”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu malî yönetimi malî disiplini sağlar.
B) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap
verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır.
C) Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal
hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve
yürütülür.
D) İlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak
kaydıyla, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye
Bakanlığınca belirlenir ve izlenir.

19. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre sosyal güvenliğe yönelik
kanun tekliflerinde en az kaç yıllık aktüeryal
hesaplara yer verilir?
A) Üç
C) On
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B) Beş
D) Yirmi
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20. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

23. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Kanunu’na göre “kamu zararının belirlenmesinde esas alınacaklar” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan
ödeme yapılması
B) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya
yersiz ödemede bulunulması
C) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen
tutardan fazla ödeme yapılmaması
D) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil
işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması

Kanunu’na göre “muhasebe yetkilisi görevini
yürütmek üzere atanacakların taşıması gereken
şartlar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak
B) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış
olmak
C) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak
D) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine
sahip olmak
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A) Hazine ve Maliye Bakanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Ticaret Bakanı
D) İçişleri Bakanı

21. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

22. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre Hazine ve Maliye Bakanlığına
bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kaç
üyeden oluşur?

A) Dokuz
C) Beş

B

24. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik

Kurumu Kanunu’na göre “Bir gerçek veya tüzel
kişinin, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden
karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını bu Kanun’da sayılan ayrımcılık
temellerine dayanılarak engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi ifade eder.” şeklinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Çoklu ayrımcılık
B) Dolaylı ayrımcılık
C) Doğrudan ayrımcılık
D) Varsayılan temele dayalı ayrımcılık

B) Yedi
D) Üç
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25. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik

28. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu

Kurumu Kanunu’na göre “Türkiye İnsan Hakları
ve Eşitlik Kurulunun çalışma esasları” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi
Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreterliğinin görevlerindendir?

Kurumu Kanunu’na göre Türkiye İnsan Hakları
ve Eşitlik Kurumunun inceleme ve araştırma
konusuyla ilgili olarak gerekçesini belirterek
istediği bilgi ve belgelerin, bu talebin tebliğ
edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde verilmesi zorunludur?
A) Otuz
C) Altmış

B) Kırk beş
D) Yetmiş beş

A) Yıllık raporu hazırlamak
B) Raporları kamuoyuna duyurmak
C) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü
konularda özel rapor hazırlamak
D) Kurumun görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını sağlamak
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A) Kurul, en az altı üye ile toplanır ve en az beş
üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.
B) Kurul, kendi üyeleri arasından, her bir çalışma
alanı için üçer üyeli komisyonlar oluşturabilir.
C) Toplantı tarihinden itibaren en geç on iş günü
içinde gerekçeler ve varsa karşı oy gerekçeleri
yazılır.
D) Toplantı gündemi Başkan tarafından hazırlanarak, toplantıdan en az iki gün önce Kurul
üyelerine bildirilir.

26. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik

29. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu

Kanunu’na göre “Başdenetçi veya denetçi seçilebilmek için aranan şartlar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Türk vatandaşı olmak
B) Kamu haklarından yasaklı olmamak
C) Seçimin yapıldığı tarihte Başdenetçi için kırk
beş, denetçi için otuz beş yaşını doldurmuş
olmak
D) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası
kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında toplamda en az on yıl çalışmış olmak

30. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu

27. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik

Kanunu’na göre Kamu Denetçiliği Kurumu,
inceleme ve araştırmasını başvuru tarihinden
itibaren en geç kaç ay içinde sonuçlandırır?

Kurumu Kanunu’na göre bilirkişi olarak görev
yapacakların nitelikleri ve çalışma esasları
aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

A) Kanun
C) Genelge

B

A) Üç
C) Dokuz

B) Tüzük
D) Yönetmelik
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B) Altı
D) On iki
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31. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu

33. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat,

Kanunu’na göre Başdenetçi ve denetçilerin
görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne
sürüldüğü takdirde haklarında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi aşağıdakilerden hangisinin iznine bağlıdır?

Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre “Harita
işlerini yürütmek ve gizliliği olan haritaları valilik
adına koruyup saklamak” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) İl yazı işleri müdürlüğü
B) İl idare kurulu müdürlüğü
C) İdare ve denetim müdürlüğü
D) İl basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü

rev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre “Valilik ve
kaymakamlık birimlerince tutulması zorunlu olan
defterlerde yer alan bilgileri kapsayan elektronik
kayıtların bütününü ifade eder.” şeklinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Sistem
C) Elektronik defter

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
B) Cumhurbaşkanı
C) İçişleri Bakanı
D) Adalet Bakanı

32. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Gö-

B

34. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat,

Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi özel kalem müdürlüğünün
görevlerindendir?
A) Valiliğe sorulan hukuki konular ile hukuki, mali,
cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında
görüş bildirmek, hukuki danışmanlık hizmeti
yapmak
B) Mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgileri
toplamak, değerlendirmek ve söz konusu
mevzuatın geliştirilmesine yönelik çalışmaları
yürütmek
C) Sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde valilik
makamının silahlı kuvvetlerle olan ilişkilerini
valinin direktifi altında yürütmek
D) Valilik birimleri ve diğer müdürlüklerin hazırlamış oldukları yönerge ve diğer düzenleyici
işlemler ile ilgili görüş bildirmek

B) Elektronik belge
D) Elektronik ortam
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35. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat,

37. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın-

Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre “dosyalama işleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun’a göre “yer sağlayıcının yükümlülükleri”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Birimlerin görev alanına giren konularda Standart Dosya Planına göre dosya açılır.
B) Ana dosya; ana konu kapsamına giren bütün
konuları ve işlemleri kapsayan evrakın toplandığı konu kodunun adıdır.
C) Standart Dosya Planındaki ana dosya sayıları
ve konuları numara sırası alt alta yazılmak suretiyle bir dosya anahtarı hazırlanır ve bu dosya anahtarı birimin merkezi bir yerine asılır.
D) Standart Dosya Planındaki konu kodlarının
yetersiz kalması hâlinde valiliklerce, Temmuz
sonuna kadar, yapılacak talep üzerine Bakanlıkça yeni konu kodları yılda bir defa Eylül
ayında belirlenir.

38. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın-

36. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat,

ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun’a göre Erişim Sağlayıcıları Birliğinin
merkezi hangi ilimizdedir?

Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre başkanlığını vali, vali yardımcısı veya kaymakamın yaptığı ve sekretarya hizmetleri valilik ve
kaymakamlık birimleri dışındaki kuruluşlarca
yürütülen kurullarda alınan kararların birer
sureti, karar tarihini takip eden en geç ne
kadar süre içinde valilik veya kaymakamlığa
gönderilir?
A) Bir hafta
C) Bir ay

A) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol
etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz
konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlüdür.
B) Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek
usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin
niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.
C) Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya
bu Kanun’daki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkan tarafından
yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına
kadar idari para cezası verilir.
D) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin
trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla
olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre
kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu,
bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

A) İzmir
C) Kocaeli

B) İki hafta
D) Üç ay
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B) Ankara
D) İstanbul
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39. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın-

42. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı

ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun’a göre içeriğin çıkarılması ve/veya
erişimin engellenmesi kararı kovuşturma
evresinde aşağıdakilerden hangisi tarafından
verilir?

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre teknik araç ve yöntemlerle takibe ilişkin usul ve
esaslar aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?
A) Kanun
C) Genelge

B) Tüzük
D) Yönetmelik

A) Hâkim
B) Mahkeme
C) Cumhuriyet savcısı
D) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

43. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
40. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın-

ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun’a göre içeriğin çıkarılması ve/veya
erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl
ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren
kaç saat içinde yerine getirilir?
A) Bir
C) Üç

B) İki
D) Dört

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal,
bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon
kuruluşları ve radyolar, ayda en az kaç dakika
kadınların çalışma yaşamına katılımı ve benzeri politikalar konusunda Bakanlık tarafından
hazırlanan bilgilendirme materyallerini yayınlamak zorundadır?

A) Otuz
C) Doksan

B) Altmış
D) Yüz yirmi

41. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararlarındandır?

44. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı

A) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim
yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi
B) Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan
rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
C) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım
yapılması
D) Hayati tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin
talebi üzerine veya resen geçici koruma altına
alınması
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Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar en geç kaç ay
içinde hazırlanan yönetmeliklerle düzenlenir?

A) Üç
C) Dokuz

B) Altı
D) On iki
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45. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

48. I. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

Araştırması Kanunu’na göre Değerlendirme
Komisyonu en az kaç kişiden oluşur?

A) Beş
C) Yedi

işlemlerinin her evresinde gizliliğe uyulur.
II. Bu Kanun kapsamında elde edilen kişisel veriler amacı dışında işlenemez ve aktarılamaz.
III. İlgili bilgi ve belgeler yasal olarak bilmesi gerekenlerden başkasına verilmez ve açıklanmaz.

B) Altı
D) Sekiz

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu’na göre “kişisel veri güvenliği ve gizlilik” ile ilgili verilenler doğru (D) yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama
hangisi olur?

Araştırması Kanunu’na göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde
edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde en az kaç yılın sonunda
değerlendirme komisyonlarınca silinir ve yok
edilir?
A) İki
C) Dört

B) Üç
D) Beş

47. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

Araştırması Kanunu’na göre “Değerlendirme
Komisyonu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Değerlendirme Komisyonu kendisine iletilen
verilere ilişkin subjektif değerlendirmelerini
yazılı olarak İdari İşler Başkanına sunar.
B) Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması sonucunda elde edilen verilerin
değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme
Komisyonu kurulur.
C) Millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz
birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam
edilecekler hakkındaki değerlendirme, ilgili
bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki
Değerlendirme Komisyonunca yapılır.
D) Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum
içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli
birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde
kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilir.

I.

II.

III.

A)

D

Y

D

B)

D

D

Y

C)

Y

D

Y

D)

D

D

D
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46. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

49. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre
“Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda başvuru için aranan şartlar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de
kesintisiz üç yıl ikamet etmek
B) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden
bir hastalığı bulunmamak
C) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek
D) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek
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50. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre

53. Görmeyi öğrendim. Gönlüm yanarak bakıyordum

Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru için aranan ikamet
süresi içinde toplam kaç ayı geçmemek üzere
Türkiye dışında bulunabilir?
A) Üç
C) Dokuz

her şeye: Yazı altlığı, piyano, saatin sarkacı…
Bunlar ileride yazı cefalarımda ölümsüzleşecekti.
Gözledim. Yürek karartıcı ve aldatıcı bir oyundu
bu. Kaba kadifeden koltuğun önüne dikilmek ve
uzun uzun bakmak gerekiyordu. Söylenecek ne
vardı? Olsa olsa, koltuğun yeşil ve pütür pütür
bir kumaşla kaplı olduğu, iki kollu, dört ayağı,
üzerinde iki tane ağaçtan çam kozalağı taşıyan
bir arkalığı bulunduğu... Şimdilik bu kadardı ama
yeniden dönecektim bu konuya. Gelecek sefer
daha iyisini yapacak, sonunda onu avucumun içi
gibi tanıyacaktım. İleride okuyucular “İşte size,
uydurma olmayan çizgiler.” diyeceklerdi.

B) Altı
D) On iki

51. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre

vatandaşlık başvuru inceleme komisyonunun
oluşumu ve çalışma esasları aşağıdakilerden
hangisi ile belirlenir?
A) Kanun
B) Genelge
C) Yönetmelik
D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
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Bu parçadaki gibi düşünen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?

52. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre

bir Türk vatandaşı ile en az kaç yıldan beri evli
olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk
vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda
bulunabilir?
A) Bir
C) Beş

A) Bilgi birikimimiz bir konuyla ilgili söyleyeceklerimize yön verir.
B) Varlıkların tüm ayrıntılarını gözlem yoluyla
okura aktarabilirsek başarıyı yakalarız.
C) Bir nesneyi ana hatlarıyla anlatmak, okuru
derinden etkilemek için yeterlidir.
D) Gözlem yapmadaki maharetimiz hayal gücümüzün zenginliğiyle ilişkilidir.

54. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne ögesi,
isim tamlamasından oluşmuştur?

A) Resmin sahne tasarımında kullanımı, izleyicideki hoşnutluğu artırır.
B) Dedemin yazlıkta sohbet ettiği komşusu her
gün iki gazete okur.
C) İzleyicinin gözü önünde pelerininin rengini el
çabukluğuyla değiştirdi.
D) Verilerin ışığı, karanlıkta kalmış birçok konuyu
aydınlatır.

B) Üç
D) Yedi
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55. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sö-

58. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde

zün anlamı ayraç içinde yanlış verilmiştir?

yapılan inkılaplardan biri değildir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
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A) O güne kadar görülmemiş türden, değişik
(anlaşılması güç olan) bir dergiydi.
B) Gül kokusu masum (temiz, saf) edasıyla her
zaman beni büyülemiştir.
C) Çok ölçülü (dikkatli, düşünerek) konuşurdu bu
nedenle söylediklerinde pek hataya düşmezdi.
D) Kendisine çok güvendiğim o insanda böyle
bir çiğliği (kaba, yersiz, yakışıksız davranış)
görünce hayal kırıklığına uğradım.

56. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda kurulan devletlerden biri değildir?

A) Polonya
C) Litvanya

B) Letonya
D) Romanya

59. T.C. Anayasası’na göre kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden
hangisi ile düzenlenir?
A) Kanun
C) Genelge

B) Tüzük
D) Yönetmelik

60. T.C. Anayasası’na göre “seçimlerin geriye bıra57. • Mustafa Kemal Paşa’ya TBMM tarafından “gazilik” unvanı ile “mareşallik” rütbesinin verilmesi

• Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması

kılması ve ara seçimler” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Ara seçim, her seçim döneminde bir defa
yapılır.
B) Genel seçimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.
C) Genel seçimden otuz altı ay geçmedikçe ara
seçime gidilemez.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması hâlinde, ara seçime gidilir.

Yukarıdaki gelişmeler Millî Mücadele
Dönemi’nde yapılan hangi savaş sonucunda
yaşanmıştır?
A) Sakarya Meydan Muharebesi
B) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
C) Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
D) I. İnönü Muharebesi
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61. T.C. Anayasası’na göre kanun tekliflerinin

64. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 3

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme
usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi ile
düzenlenir?

yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (istisnai
durumlar hariç) memuriyete giriş derece ve
kademeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanun
B) İçtüzük
C) Genelge
D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

A) 9/1
C) 10/2

B) 10/1
D) 10/3

65. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

62. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

Devlet memurlarının, görevlerini yerine getirirlerken hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı
beyanda ve eylemde bulunamamaları aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Sadakat
B) Davranış ve iş birliği
C) Kişisel sorumluluk ve zarar
D) Tarafsızlık ve Devlete bağlılık
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“kademe ve kademe ilerlemesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış
sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.
B) Kademe ilerlemesine hak kazanamayan
memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu
onaylarla belirlenir.
C) Kademe ilerlemesi ile ilgili onay merci atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe
ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredemezler.
D) Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan
ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan
tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş
sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal
edilir.

66. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde
yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya
staj yapmak üzere dış memleketlere, kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere istisnai durumlar hariç
kaç yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir?

63. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

sosyal hizmetler mütehassısı aşağıdaki sınıflardan hangisinin kapsamındadır?
A) Teknik Hizmetler Sınıfı
B) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
C) Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
D) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

A) İki
C) Beş
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D) Altı
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67. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

69. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi
hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer
hususlar belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin görüşü alınmaz?

A) Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi hâlinde aylıksız vekâlet asıldır.
B) Bu Kanun’a tabi kurumlarda, mali, nakdi ve
ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması hâlinde bu kadrolara işe
başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı
verilmek suretiyle memurlar arasından atama
yapılabilir.
C) Köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşireliğe ait
boş kadrolara Hazine ve Maliye Bakanlığının
izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile
açıktan vekil atanabilir.
D) Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda otuz
günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için
üç gün yıllık izin verilir.
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A) Sağlık Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı

70. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

68. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,
ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer
hususlar aşağıdakilerden hangisinin kararı ile
tespit olunur?
A) Cumhurbaşkanı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
15

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.

14 KASIM 2021 TARİHİNDE YAPILAN
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
1. GRUP: AVUKAT B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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