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Bu kitapçıkta 80 (seksen) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baĢlayabilirsiniz.
Sınav süresi 120 (yüzyirmi) dakikadır.
ĠĢaretlemelerinizi yumuĢak uçlu kurĢun kalem ile, iĢaretleme yapacağınız alanı taĢırmadan yapınız.
DeğiĢtirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz.
Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruĢturmayınız ve cevap
kâğıdının üzerine gereksiz iĢaret koymayınız.
Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği iĢaretlenecektir. Birden fazla iĢaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlıĢ sayılacaktır.
Testte yanlıĢ cevaplar, doğru cevaplardan düĢülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iĢaretlemek yararınıza olabilir.
Soru kitapçığındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi’nin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

A
1.

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, mülkiyet hakkı aşağıdaki sebeplerden hangisine dayanılarak sınırlanabilir?

A) 4
B) 11
C) 8
D) 10

A) Kamu yararı
B) Genel ahlak
C) Genel sağlık
D) Millî güvenlik

2.

5.

A) Olağanüstü dönemde çıkarılan CumhurbaĢkanlığı kararnameleri
B) Kanun
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġçtüzüğü
D) Anayasa değiĢiklikleri hakkında kanun

“Kimse, iĢlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu iĢlediği zaman kanunda o suç için konulmuĢ
olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.”
Yukarıda ifade edilen hükümler aşağıdaki ilkelerden hangisinin karşılığıdır?

6.

A) Kanunilik ilkesi
B) Doğal yargıç ilkesi
C) Kıyas yasağı ilkesi
D) Kanunun geçmiĢe uygulanmazlığı ilkesi

3.

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa
Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla yargılayacağı kişilerdendir?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkan
Vekilleri
B) CumhurbaĢkanı Yardımcıları
C) Yükseköğretim Kurulu Üyeleri
D) Üniversite Rektörleri

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye
Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri arasında yer almaz?

7.

A) Bütçe kanun teklifini görüĢmek
B) Para basılmasına karar vermek
C) Milletlerarası antlaĢmaları onaylamak
D) Milletlerarası antlaĢmaların onaylanmasını uygun bulmak

4.

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa
Mahkemesinin denetimine tâbi değildir?

Aşağıdakilerden
hangisi
doğrudan
Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve
kuruluşlardandır?
A) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Sahil Güvenlik Komutanlığı
D) Jandarma Genel Komutanlığı

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun asgari toplantı yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
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8.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı Ġdari Ġşler Başkanlığı birimlerindendir?

12. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda dayanağı
olan istihdam türlerinden biridir?

A) ĠletiĢim BaĢkanlığı
B) Devlet ArĢivleri BaĢkanlığı
C) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü
D) Güvenlik ve DıĢ Politikalar Kurulu

9.

A) Daimi personel
B) Kamu personeli
C) Devlet personeli
D) SözleĢmeli personel

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması,
görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile
merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması aşağıdaki işlemlerden hangisi ile olur?

13. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden
hangisi sendika üyesi olabilir?
A) Genel müdürler
B) Din hizmetleri sınıfı
C) Emniyet hizmetleri sınıfı
D) Ceza infaz kurumlarında çalıĢan kamu
görevlileri

A) Kanun
B) Anayasa
C) Yönetmelik
D) CumhurbaĢkanlığı kararnamesi

10. Kamu iktisadi teşebbüsleri aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?

14. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun’un düzenlemelerine göre; Cumhurbaşkanına
veya
Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlar ve bakanlıkların merkez ve
bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev
yapan diğer memur ve kamu görevlileri
hakkında soruşturma izni yetkisini aşağıdakilerden hangisi verir?

A) Kanun
B) Yönetmelik
C) CumhurbaĢkanı kararı
D) CumhurbaĢkanlığı kararnamesi

11. 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nun
düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden
hangisi il özel idaresinin organlarından
biri değildir?

A) En üst idari amir
B) CumhurbaĢkanı
C) TBMM BaĢkanı
D) CumhurbaĢkanı yardımcısı

A) Ġl Ġdare Kurulu
B) Vali
C) Ġl Encümeni
D) Ġl Genel Meclisi
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A) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ
gününü izleyen iĢ günü
B) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ
gününü izleyen 3 iĢ günü içerisinde
C) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ
gününü izleyen 10 gün içerisinde
D) Atama emirlerinin kendilerine tebliğ
gününü izleyen 15 gün içerisinde

15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, aşağıdakilerden hangisi memurlara yasak değildir?
A) Ticari vekillik
B) Ticari mümessillik
C) Kollektif Ģirket ortaklığı
D) Komandit Ģirketlerde komanditer ortaklık

19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, en düşük derece içinde kaç kademe
vardır?

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, aşağıdaki suçlardan hangisinden
mahkûmiyet memur olmaya engel teşkil
eder?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 9

A) Hakaret
B) Taksirli iflas
C) Hileli iflas
D) Taksirle yaralama

17. 657 sayılı Devlet Memurları
göre, kamu kurum ve
çalıştırdıkları personele ait
yüzde kaçı oranında engelli
zorundadır?
A)
B)
C)
D)

20. Misâk-ı Millî (Ulusal Ant) ile Türk Vatanının bölünmez bütünlüğü vurgulanmıĢ,
KurtuluĢ SavaĢı’nın amaçları duyurulmuĢ
ve millî sınırlarımız çizilmiĢtir.

Kanunu’na
kuruluşları
kadroların
çalıştırmak

Misâk-ı Millî hangi kurum tarafından
kabul edilmiş ve hangi tarihte duyurulmuştur?

%2
%3
%5
%10

A) Meclis-i Mebusan – 28 Ocak 1920
B) Meclis-i Mebusan – 19 Mayıs 1919
C) TBMM – 23 Nisan 1920
D) TBMM – 29 Ekim 1923

21. 1926 yılında kabul edilen kanun ile birden
fazla kadınla evlenmek kaldırılmıĢ, mirastan kadınla erkeğin eĢit yararlanması ilkesi
getirilmiĢtir.

18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na

göre, ilk defa veya yeniden veyahut yer
değiştirme suretiyle, aynı yerdeki görevlere atananlar hangi sürede görevlerine
başlamak zorundadırlar?

Yukarıda bahsi geçen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
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A) Millî hedef
B) Millî güç
C) Millî menfaat
D) Millî değer

A) Ceza Kanunu
B) Medeni Kanun
C) Borçlar Kanunu
D) Belediye Kanunu

22. Mudanya Ateşkes Antlaşması, Türkiye
ile hangi devletler arasında imzalanmıştır?

26. Aşağıdakilerden hangisi günümüz dünyasındaki çok boyutlu ve asimetrik tehditlerden biri olarak sayılamaz?

A) Ġngiltere – Ġtalya – Fransa
B) Yunanistan – Ġtalya – Fransa
C) Yunanistan – Ġngiltere – Fransa
D) Almanya – Ġngiltere – Fransa

A) Deniz haydutluğu
B) Sınır çatıĢmaları
C) Terörizm
D) Kitle imha silahları

23. Demokrasiyi temel alan ve bütün vatandaşların kanun önünde eşitliğini hedefleyen Atatürkçülük ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

27. T.C. Anayasası’na göre silahlı kuvvetlerin yurt savunması için hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
karşı kim sorumludur?

A) Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık
D) Devletçilik

A) CumhurbaĢkanı
B) Genelkurmay BaĢkanı
C) Millî Savunma Bakanı
D) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

24. Osmanlı Devleti’nde önce Musevi, Ermeni
ve Rumların matbaa kurmasına izin verilmiĢ, Müslümanların matbaa kurması gecikmiĢtir.

28. Jeopolitik kavramı,
hangisini ifade eder?

aşağıdakilerden

A) Fizikî coğrafyaya göre ülkenin bulunduğu yeri
B) Stratejinin coğrafyanın isteklerine göre
düzenlenmesini
C) Ülkeler arası coğrafî yakınlık ve iliĢkileri
D) Ülkenin millî güvenlik siyasetinin coğrafyaya göre planlanmasını

Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eski ilimlerin unutulması
B) Devletin teokratik yapısı
C) Gayrimüslimlerin sermaye birikimi
D) Okuryazar oranındaki sınıfsal farklılıklar
25. Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korunması gereken amaçlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
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29. Emir, yaramaz bir çocuğu andıran bu bakıĢları, yıllarca yüzünde taĢımıĢtı.”

32. Aşağıdaki sorulardan hangisi “işi, hareketi” yapanı bulmaya yöneliktir?

Bu cümlenin ögelerinin dizilişi, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Annem Ġstanbul’a mı yarın seni babamla gönderecek?
B) Ġstanbul’a annem yarın mı seninle babamı gönderecek?
C) Annem yarın seni mi babamla Ġstanbul’a gönderecek?
D) Babamla seni yarın Ġstanbul’a annem mi
gönderecek?

A) Özne – Belirtisiz Nesne – Edat Tümleci
– Zarf Tümleci – Yüklem
B) Belirtili Nesne – Özne – Zarf Tümleci –
Edat Tümleci – Yüklem
C) Özne – Belirtili – Nesne – Zarf Tümleci
– Dolaylı Tümleç – Yüklem
D) Belirtisiz Nesne – Özne – Edat Tümleci
– Dolaylı Tümleç – Yüklem

33. Resmî yazılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Metinde kurum ve kuruluĢ adlarının baĢ
harfleri büyük yazılır.
B) Metinde kiĢisel görüĢleri ve yorumları
içeren ifadeler yer alır.
C) Metin, üst makama gönderiliyorsa “arz
ederim.” yazılır.
D) “Ġlgi”, metinde anlatılan konunun daha
önceki evrelerini belirtir.

30. Aşağıdakilerden hangisi raporu tutanaktan ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Rapor, çok daha uzun sürede hazırlanır.
B) Rapor, daha fazla belgeye dayanır.
C) Rapor, kiĢisel görüĢleri içerir.
D) Rapor, bilirkiĢi tarafından hazırlanır.

34. Ġnsanlar eğitimleri, görüĢleri, bilgileri, tecrübeleri ve dünya görüĢleri bakımından
birbirine göre farklılıklar göstermelerine
rağmen iĢ hayatı, sahip olunması gereken
birtakım Ģahsi vasıflar gerektirir.

31. “Geçti iĢte bu yaz da, bir kere bile denize
girmeden.”
Bu cümle için aşağıdaki özelliklerden
hangisi doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi bu vasıflardan
değildir?

A) Kurallı – Olumsuz – Ġsim
B) Devrik – Olumlu – Fiil
C) Kurallı – Olumlu – Fiil
D) Devrik – Olumsuz – Ġsim

A) Problemlere acil çözümler getirmemek
B) ĠĢbirliği anlayıĢı içinde çalıĢabilmek
C) Yerinde hareket edebilmek
D) TeĢebbüs kabiliyeti
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38. Halkla iliĢkiler sürecinin en göze çarpan
yönü hedef kitlelere bilgi aktarmaya ve onları etkilemeye yönelik olan iletiĢim aĢamasıdır. Her iletiĢim sürecinde üç temel
öge bulunur.

35. Aşağıdakilerden hangisi, ikna edici iletişim türlerinden biri olan, daha çok siyasal alanda kullanılan, dikkat dağılımını
etkileyerek, dikkatlerin belli konulara
çekilmesine yönelik bir etkileme aracıdır?

Bu ögeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Propaganda
B) Reklam
C) Halkla ĠliĢkiler
D) Pazarlama

A) Kaynak, Ġleti (Mesaj) ve Alıcı
B) Kaynak, Araç ve Alıcı
C) Ġleti (Mesaj), Araç ve Alıcı
D) Ġleti (Mesaj), Kanal ve Alıcı

36. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimindeki halkla ilişkilerin temel amaçlarından biri değildir?

39. Kamu Görevlileri Etik Davranış Ġlkeleri
ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik aşağıdaki kurumlardan
hangisini kapsam dışında bırakmamıştır?

A) Kamuoyunu aydınlatmak, örgütü, onun
izlediği hizmet politikasını benimsetmek
B) Halkta yönetime karĢı olumlu tutumlar
oluĢturmak
C) Örgütün kurumsal kimliğinin oluĢturulmasına ve benimsetilmesine yardımcı
olmak
D) Hizmetlerin görülmesinde halkın iĢbirliğini sağlamak

A) Üniversite mensupları
B) Yargı mensupları
C) DıĢiĢleri Bakanlığı mensupları
D) Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları

40. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Görevlileri Etik Kurulunun işlevleri arasında
değildir?

37. Halkla iliĢkilerde bilgi toplamada daha
ayrıntılı ve daha güvenilir sonuçlar alabilmek içinse daha etkin metotlar kullanılmalıdır. Bu metotlardan biri …………. yöntemidir.

A) Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulanmasını izlemek
B) Etik uygulamaları değerlendirmek
C) Kamuda etik kültürünü yerleĢtirmek
üzere çalıĢmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda çalıĢmalara destek
vermek
D) Kurum ve kuruluĢların, etik davranıĢ ilkeleri konusunda uygulamada karĢılaĢtıkları sorunlara yönelik olarak görüĢ
bildirmek

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere
gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gözlem
B) Tarama
C) GörüĢme
D) KiĢisel SoruĢturma
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41. Aşağıdakilerden hangisi etik komisyonlarının işlevleri arasında değildir?

Aşağıdakilerden hangisi başarı puanlarının eşit olması hâlinde Yönetmeliğe
göre öncelik verilecek kişiler arasında
yer almaz?

A) Etik davranıĢ ilkelerinin ihlal edildiği
iddiasıyla re’sen veya yapılacak baĢvurular üzerine gerekli inceleme ve araĢtırmayı yapmak
B) Kurum ve kuruluĢlarda, etik kültürünü
yerleĢtirmek ve geliĢtirmek
C) Personelin etik davranıĢ ilkeleri konusunda karĢılaĢtıkları sorunlarla ilgili
olarak kurumlara tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak
D) Yürüttükleri hizmetin veya görevin niteliğine göre, kurum ve kuruluĢların kurumsal etik davranıĢ ilkelerini düzenlemek ve Kamu Görevlileri Etik Kurulunun inceleme ve onayına sunmak

A) Hizmet süresi fazla olanlar
B) YaĢı büyük olanlar
C) Daha üst öğrenimi bitirmiĢ olanlar
D) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek
olanlar

44. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Genel Yönetmelik hükümlerine aykırılık
teşkil eder?
A) Kurumlar, atama yapacakları kadrolar
için baĢvuranlarda aranacak disiplin
Ģartlarını çıkaracakları özel yönetmeliklerle belirler.
B) Kurumlar, gerekli Ģartları taĢıyan ve
atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının
yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
C) Unvan değiĢikliği kapsamındaki görevlere sadece kurumun kendi personeli
baĢvurabilir.
D) Kurum personelinden yüksek lisans öğrenimini bitirmiĢ olanlar, unvan değiĢikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle
ihraz edilen görevlere atanabilirler.

42. Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna
yapılacak başvuru usulü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) BaĢvurunun kurul kayıtlarına geçtiği tarih, baĢvuru tarihidir.
B) BaĢvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması veya bilgisayar çıktısı olması
koĢulu aranmaz.
C) BaĢvuru dilekçeleri posta yoluyla da kurula gönderebilir.
D) BaĢvuru en az genel müdür, eĢiti ve üstü
görevliler için yapılır.

45. Kamu kurumlarınca çıkarılan kendi
yönetmeliklerinde aksi düzenlenmediği
sürece, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’e göre aşağıdaki görevlerden hangisine atanabilmek için en az iki yıllık (önlisans) yüksek öğrenim yapmış olmak
yeterlidir?

43. Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde
Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre
yapılan görevde yükselme sınavları sonrasında adayların baĢarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması
esas alınmak suretiyle belirlenir.
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A) Çözümleyici
B) Programcı
C) AraĢtırmacı
D) Eğitim Uzmanı

A) BaĢdramaturg
B) BaĢrealizatör
C) Korrepetitör
D) BaĢrejisör

49. 4 numaralı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi
ile Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, tüzel kiĢiliği haiz ve özel bütçeli
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kurulmuĢtur.

46. 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli
Hakkında Kanun’a göre, devlete ait binalardan Devlet Tiyatrosuna lüzumlu
görülenler, hangi bakanlığın teklifi üzerine ve hangi bakanlıkça eşya ve tesisleriyle beraber bu müesseseye parasız olarak tahsis edilebilir?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilgili
Genel Müdürlüğün görevleri arasında
yer almaz?

A) ĠçiĢleri Bakanlığının teklifi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığınca
B) Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi
üzerine ĠçiĢleri Bakanlığınca
C) Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi
üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca
D) Hazine ve Maliye Bakanlığının teklifi
üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığınca

A) Bakanın onayı ile yurt içinde millî festivaller düzenlemek
B) Bakanın onayı ile yurt dıĢında milletlerarası festivaller düzenlemek
C) Mali, idari ve teknik imkânların müsaadesi içinde memlekette lüzum görülen
yerlerde tiyatrolar kurmak
D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen geçici personel
(madde 4/C) istihdam etmek

47. Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü,
Devlet Tiyatroları sanatkarlarını ve idari sözleşmeli diğer memurlarını görgü,
bilgi ve ihtisaslarını artırmak amacıyla;
yol paraları ve almakta oldukları aylık
ücretleri müessese bütçesinden ödenmek
suretiyle azami ne kadar süreliğine yabancı ülkelere gönderebilir?

50.
I.
II.

A) 6 ay
B) 12 ay
C) 18 ay
D) 24 ay

III.
IV.

48. Aşağıdakilerden hangisi, 5441 sayılı
Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında
Kanun’a göre Devlet Tiyatroları uygulatıcı uzman memurlarından biri değildir?

Genel bütçeden ayrılan ödenek
Tiyatro faaliyetinden yararlanan il
özel idareleri, belediyeler ve siyasi partilerce yapılabilecek bağıĢlar
Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlardan
temin olunacak gelirler
Tertiplenecek millî ve milletlerarası festivallerden elde edilecek
hâsılat

Yukarıdakilerden hangileri Devlet Tiyatrolarının gelirleri arasında yer alır?
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53. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği’nde belirtilen
görevde yükselme sınavına tâbi kadrolara atama yapılabilmesi için adayların en
az kaç yıl Genel Müdürlük merkez veya
taşra teşkilatında görev yapmış olması
gerekir?

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

51. Devlet Tiyatrolarının sanat, teknik ve 4
numaralı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi’nin Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
ile ilgili 11. bölümünde gösterilen iĢlerine
bakmak üzere, yine aynı Kararnamede Sanat ve Yönetim Kurulu oluĢturulacağı belirtilmektedir.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Ġlgili düzenlemeye göre aşağıdakilerden
hangisi bu Kurulda yer almaz?

54. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre şoför kadrosuna atanabilmek için aranan şartlardan biri değildir?

A) BaĢrejisör
B) BaĢdramaturg
C) Sanat Teknik Müdürü
D) Müzik ĠĢleri Yöneticisi

A) En az lise veya dengi okul mezunu olmak
B) Göz sağlığı yerinde olmak
C) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak
D) En az iki yıl Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, Ġtfaiyeci ve AĢçı kadrolarından birinde görev yapmıĢ olmak

52. Aşağıdakilerden hangisi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre bilgisayar
işletmeni kadrosuna atanabilmek için
aranan şartlardan biri değildir?
A) En az ortaöğretim mezunu olmak
B) Bilgisayar sertifikası sahibi olmak
C) En az iki yıl Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli, Ġtfaiyeci ve AĢçı kadrolarının birinde görev yapmıĢ olmak
D) En az 30 yaĢında olmak

55. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak sınavlar için başvuruda bulunan adaylardan şartlara uygun olmaması nedeniyle Genel Müdürlük internet
sitesinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde, görevli oldukları
birimleri aracılığı ile hangi birime yazılı
olarak itirazda bulunabilirler?
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A) 3 iĢ günü içinde, Hukuk MüĢavirliğine
B) 5 iĢ günü içinde, Hukuk MüĢavirliğine
C) 3 iĢ günü içinde, Personel ve Eğitim
Dairesi BaĢkanlığına
D) 5 iĢ günü içinde, Personel ve Eğitim
Dairesi BaĢkanlığına

A) Yeminli tanık dinleme
B) BilirkiĢi dinleme
C) HTS kayıtları ve iletiĢim bilgilerini inceleme
D) Mahallen keĢif yapma

59. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesine
göre; il özel idarelerinde, belediyelerde,
bu kurumların kurdukları birliklerde,
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görevli memurların aldığı hangi
tür disiplin cezası ile ilgili işleri ilgisine
göre özel idare, belediye veya birlik disiplin kurulu inceleyip karara bağlar?

56. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca görev alanları ve atama yapılacak
görevin niteliğine ilişkin konularda yapılacak olan unvan değişikliği yazılı sınavı
aşağıdaki kurumlardan hangisine yaptırılabilir?
A) CumhurbaĢkanlığı Eğitim ve Öğretim
Politikaları Kurulu
B) En fazla üyeye sahip eğitim sendikası
C) Yükseköğretim kurumlarından biri
D) Yayınevi

A) Kınama
B) Kademe ilerlemesinin durdurulması
C) Aylıktan kesme
D) Devlet memurluğundan çıkarma

60. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
kurulan disiplin ve yüksek disiplin kurulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

57. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre, Sınav Kurulu kaç üyeden oluşur?
A) 3 asıl, 1 yedek
B) 3 asıl, 2 yedek
C) 5 asıl, 2 yedek
D) 5 asıl, 3 yedek

A) Kurulların baĢkan ve üyeleri CumhurbaĢkanı onayı ile görevlendirilir.
B) Yüksek disiplin kurulu ve disiplin kurulu baĢkan ya da üyeliği aynı kiĢide birleĢmez.
C) Hakkında disiplin soruĢturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu
sendikanın temsilcisi de bu maddede
belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.
D) Disiplin kurullarının baĢkanlıklarına,
kurumun baĢında bulunan MüsteĢar,
Genel Müdür veya BaĢkan Yardımcısı
görevlendirilir.

58. Yüksek Disiplin Kurulları kendilerine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli
gördükleri takdirde ilgili Yönetmelikte sayılan belirli bilgi ve belgeleri istemeye ve
iĢleri yaptırmaya yetkilidirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi,
Yüksek Disiplin Kurullarının bu yetkilerinden biri değildir?
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61. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
kurulan disiplin ve yüksek disiplin kurullarında baĢkan veya üye olarak bulunan kiĢiler, Yönetmelikte sayılan kiĢilerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar.

A) Belediyelerde belediye baĢkanları en üst
disiplin amiridir.
B) Yurt dıĢı teĢkilatında büyükelçiler orada
görevli bütün memurların en üst disiplin
amirleridir.
C) Bakanlar, baĢında bulundukları bakanlıkta görevli bütün memurların disiplin
amiridir.
D) Valiler, kaymakamlara göre bir üst disiplin amiridir.

Buna göre kurul üyeleri aşağıdakilerden
hangisinin bulunduğu toplantılara katılabilirler?
A) Amcasına ait iĢlerle ilgili kurul toplantısı
B) Dedesine ait iĢlerle ilgili kurul toplantısı
C) Atanmasında yetkili oldukları memurlarla ilgili toplantı
D) Üvey kardeĢine ait iĢlerle ilgili kurul
toplantısı

64. Aşağıdakilerden hangisi; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,
temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile
kaynak dağılımlarını içeren planı ifade
etmektedir?

62. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,
Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra iĢin görüĢülmesine geçilir.
Konunun aydınlandığı ve görüĢmelerin yeterli olduğu sonucuna varılınca oylama yapılır.

A) Faaliyet Raporları
B) Stratejik Plan
C) Orta Vadeli Malî Plan
D) Orta Vadeli Program

65. Bakanlar, CumhurbaĢkanı tarafından belirlenen politikaların uygulanması ile bakanlıkların ve bakanlıklara bağlı, ilgili ve iliĢkili kuruluĢların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve iĢbirliğini sağlamaktan sorumludur.

Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik hükümlerine göre yapılan oylamalarda
uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Kurullar oy çokluğu ile karar verir.
B) Oylamalar açık bir Ģekilde yapılır.
C) Oylamada çekimser kalınamaz.
D) Oyların eĢitliği hâlinde oylama tekrarlanır.

5018 sayılı Kanuna göre yukarıda belirtilen sorumluluk, mahallî idareler için
aşağıdaki bakanlardan hangisine aittir?
A) Hazine ve Maliye Bakanı
B) ĠçiĢleri Bakanı
C) UlaĢtırma ve Altyapı Bakanı
D) Çevre ve ġehircilik Bakanı

63. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
disiplin amirleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
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A) Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan iĢler için yüklenmeye giriĢilebilir.
B) Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır.
C) Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler.
D) Yüklenmeye giriĢilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; baĢka iĢ yaptırılması,
mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.

66. 5018 sayılı Kanuna göre, bakanlıklarda
en üst yönetici kim tarafından belirlenir?
A) Hazine ve Maliye Bakanı
B) ĠçiĢleri Bakanı
C) CumhurbaĢkanı
D) Ġlgili Bakan

67. 5018 sayılı Kanuna göre, Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nun gider cetvelinin
bölümleri, analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak fonksiyonlar şeklinde
düzenlenir. Ġlgili mevzuatta giderlere
ilişkin olarak yer alan “fasıl ve bölüm”
ifadeleri fonksiyonel sınıflandırmanın
kaçıncı düzeyini ifade eder?

70. 5018 sayılı Kanuna göre, ödeme emri
belgesine bağlandığı halde ödenemeyen
tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet
hesaplarına alınır ve buradan ödenir.
Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen kaçıncı yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir?

A) Birinci Düzey
B) Ġkinci Düzey
C) Üçüncü Düzey
D) Dördüncü Düzey

A) Üçüncü
B) BeĢinci
C) Yedinci
D) Onuncu

68. 5018 sayılı Kanuna göre, Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu teklifini hazırlar ve
bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında
koordinasyonu aşağıdakilerden hangisi
sağlar?

71. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında yapılan bir ihale sonucu, ihale
kararının ihale yetkilisi tarafından
onaylandığı günü izleyen en geç kaç gün
içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil
olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün
isteklilere bildirilir?

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı
B) ĠçiĢleri Bakanlığı
C) CumhurbaĢkanlığı
D) Çevre ve ġehircilik Bakanlığı

A) 3
B) 7
C) 15
D) 30

69. 5018 sayılı Kanuna göre, iĢ yaptırılması,
mal veya hizmet alınması karĢılığında geleceğe yönelik bir ödeme yükümlülüğüne
girilmesine yüklenmeye giriĢilmesi denir.
Aşağıdakilerden hangisi yüklenmeye girişilmesi ile ilgili yanlış bir ifadedir?
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75. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na göre
ihale sürecindeki hukuka aykırı iĢlem veya
eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya
zarara uğradığını veya zarara uğramasının
muhtemel olduğunu iddia eden aday veya
istekli ile istekli olabilecekler, 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanunu’nda belirtilen Ģekil ve
usul kurallarına uygun olmak Ģartıyla belirli baĢvurularda bulunabilirler.

72. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na göre,
bu Kanun’da yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hâllerde
aşağıdaki kanunlardan hangisinin hükümleri uygulanır?
A) Devlet Ġhale Kanunu
B) Tebligat Kanunu
C) Borçlar Kanunu
D) Ġdari Yargılama Usulü Kanunu

Ġlgililerin yasal hakları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

73. Kamu Ġhale Kurumunun gelirleri 4734
sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 53.
Maddesinde sayılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kurumun gelirleri
arasında yer almaz?

A) Ġdareye itiraz - Kamu Ġhale Kurumu’na
Ģikâyet - kurum kararına karĢı yargı yolu açık
B) Ġdareye Ģikâyet - Kamu Ġhale Kurumu’na itirazen Ģikâyet - kurum kararına
karĢı yargı yolu açık
C) Kamu Ġhale Kurumu’na itiraz ve Ģikâyet
- kurum kararına karĢı yargı yolu açık
D) Ġdareye dilekçe- Kamu Ġhale Kurumu’na Ģikâyet- kurum kararına karĢı
yargı yolu kapalı

A) Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler
B) Elektronik Kamu Alımları Platformunun iĢletilmesinden elde edilecek gelirler
C) Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak
yardımlar
D) Kanun kapsamında yapılan ihalelere
iliĢkin düzenlenecek sözleĢmelerden,
yükleniciden tahsil edilecek sözleĢme
bedelinin binde biri

76. Aşağıdakilerden hangisi 6245 sayılı
Harcırah Kanununa göre harcırah verilecek kimseler arasında yer almaz?
A) Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla
seyahat edecek sporculara
B) Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan
memurlara ve bunların aile fertlerine
C) Birlik halinde yabancı memleketlere
gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarına
D) Tüm durumlarda askeri öğrenci ile erbaĢ ve erlere

74. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nda
2.12.2016 tarih ve 6764 sayılı Kanun’la
yapılan değişiklikle hangi proje, belirli
hükümler hariç, Kanun hükümlerinden
muaf tutulmuştur?
A) e-Nabız
B) e-Ġhale
C) FATĠH
D) UYAP
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A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

77. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre
görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok kaç günü
için gündelik ödenir?

80. Düzenleyici ve denetleyici kurumların
Türk hukuk sistemindeki sayılarının artmasıyla beraber, bu kurumlarla ilgili 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun uygulanmasından doğan birtakım sıkıntılar yaĢanmıĢtır.
25.6.2009 tarih ve 5917 sayılı Kanun ile,
6245 sayılı Kanun’a eklenen geçici bir
madde ile “Düzenleyici ve denetleyici kurumların baĢkan ve üyeleri ile diğer kurum
personeline, usulüne ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılan geçici görevlendirmelerde ... tarihleri arasında gündelik, konaklama ve ulaĢım giderleri olarak fazla yapılan ödemeler hakkında borç çıkarılamaz,
çıkarılmıĢ olan borç tutarlarının tahsilinden
vazgeçilerek borç takibi iĢlemine son verilmesi” kararlaĢtırılmıĢtır.

A) 7
B) 14
C) 30
D) 60

78. 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince
verilecek yurt içi gündeliklerinin miktarı
her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.
Kanun’a göre il düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara, birinci derece kadrolu memur
için tespit olunan gündelik miktarının
kaç katı, gündelik olarak ödenir?

Yukarıdaki metinde (...) ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 0,5
B) 0,75
C) 0,9
D) 1,3

A) 1.1.2000 - 27.3.2009
B) 1.1.2006 - 27.3.2009
C) 1.1.2005 - 25.6.2009
D) 1.1.2006 - 25.6.2009

79.
I. Memuriyetten çıkarma
II. Fazla ödemenin iadesi
III. Türk Ceza Kanunu bağlamında cezai
yargılama
6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre
tahakkuk edecek istihkakın miktarını
artıracak şekilde (maddi hatalar hariç)
gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yukarıdaki yaptırımlardan hangisi/hangileri uygulanabilir?
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TEST BĠTTĠ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDĠNĠZ
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuĢmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı Ģekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuĢmaları yasaktır.
2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında birbirleriyle konuĢan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINAV ĠPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkıĢanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir.
3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiĢtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
4. Sınavın baĢlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Adaylar cevaplama iĢlemini erken tamamlamıĢ olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 10
dakikası içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.
5. Cevaplamaya geçmeden önce verilecek soru kitapçığının üzerinde size ayrılan yerlere adınız ve
soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksik
çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem baĢlatılacaktır.
6. Kitapçık türünü optik forma iĢaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma
iĢaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iĢaretlemeler için koyu, siyah kurĢun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA ĠġARETLENECEKTĠR. Soru kitapçıkları üzerine
yapılan iĢaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı
müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu
sınav salonundan dıĢarı çıkarmaları yasaktır.
10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alınır ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez.
11. Adayların her türlü delici ve kesici alet, ateĢli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi,açık
halde cep telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletiĢim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broĢ ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eĢya ve metal içerikli eĢyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve
her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranıĢta bulunanlar
hakkında tutanak tutulacak ve o kiĢilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem
yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
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