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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 peĢinen kabullenmiĢ sayılır.

A
1.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri;
Meclis çalıĢmalarındaki oy ve sözlerinden,
Mecliste ileri sürdükleri düĢüncelerden, o
oturumdaki BaĢkanlık Divanının teklifi
üzerine Meclisçe baĢka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dıĢında tekrarlamak
ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.”

4.

A) Gensoru
B) Sözlü soru
C) Temsilcilerin azli
D) Yazılı soru

Bu paragrafta ifade edilenler aĢağıdakilerden hangisinin karĢılığıdır?
A) Temsil yetkisi
B) Yasama dokunulmazlığı
C) Yasama sorumsuzluğu
D) Meclis soruĢturması

2.

5.

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, aĢağıdakilerden hangisi CumhurbaĢkanı’nın görev ve yetkileri arasında
yer almaz?
A) Bakanları atamak
B) Dekanları atamak
C) Genelkurmay BaĢkanını atamak
D) CumhurbaĢkanı yardımcılarını atamak

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel ve özel af ilanına aĢağıdaki çoğunluklardan hangisi ile karar verir?
A) Üye tamsayısının beĢte biri
B) Üye tamsayısının üçte biri
C) Üye tamsayısının beĢte üçü
D) Üye tamsayısının salt çoğunluk

3.

AĢağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın yürürlükteki düzenlemelerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi
edinme ve denetim yollarından biridir?

6.

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

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani
bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin
kullanılmasına aĢağıdakilerden hangisi
karar verebilir?

7.

A) CumhurbaĢkanı
B) Genelkurmay baĢkanı
C) Milli Savunma Bakanı
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanı

AĢağıdakilerden
hangisi
doğrudan
CumhurbaĢkanlığına bağlı kurum ve
kuruluĢlardandır?
A) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Sahil Güvenlik Komutanlığı
D) Jandarma Genel Komutanlığı

1

A

A
8.

1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, CumhurbaĢkanının hastalık ve
yurt dıĢına çıkma gibi sebeplerle geçici
olarak görevinden ayrılması hâllerinde,
görevine dönmesine kadar aĢağıdakilerden hangisi CumhurbaĢkanlığına vekillik eder?

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, aĢağıdaki suçlardan hangisinden
mahkûmiyet memur olmaya engel teĢkil
eder?
A) Hakaret
B) Hileli iflas
C) Taksirli iflas
D) Taksirle yaralama

A) TBMM BaĢkanı
B) Millî Savunma Bakanı
C) CumhurbaĢkanı Sözcüsü
D) CumhurbaĢkanı yardımcısı

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre; devlet memurunun, amirinden aldığı emri aĢağıdakilerden hangilerine
aykırı gördüğünde yerine getirmeyeceği
belirtilmiĢtir?

9. 442 sayılı Köy Kanunu’na göre, nüfusu
iki binden aĢağı olan yurtlara verilen ad
aĢağıdakilerden hangisidir?

A) Talimat – Genel Emirler – Tebliğ –
Sirküler
B) Örf Ve Âdet – Ahlak – Din Kuralları –
Gelenekler
C) Anayasa – Kanun – CumhurbaĢkanlığı
Kararnamesi – Yönetmelik
D) Adabı MuaĢeret – Teamüller – Kararlar
– Tüzükler

A) Köy
B) ġehir
C) Kasaba
D) Mahalle

10. 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nun
düzenlemelerine göre, aĢağıdakilerden
hangisi il özel idaresinin organlarından
biri değildir?

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, aĢağıdakilerden hangisi memurlarının kullanamayacağı haklardandır?

A) Vali
B) Ġl Encümeni
C) Ġl Ġdare Kurulu
D) Ġl Genel Meclisi

A) Grev hakkı
B) Sendika üyeliği
C) Dernek üyeliği
D) Toplu sözleĢme hakkı

11. Kamu iktisadi teĢebbüsleri aĢağıdakilerden hangisi ile kurulur?
A) Kanun
B) Yönetmelik
C) CumhurbaĢkanı kararı
D) CumhurbaĢkanlığı kararnamesi
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A

A
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. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda dayanağı
olan sınıflandırma türleri arasında yer
almaz?
A) Din hizmetleri sınıfı
B) Yargı hizmetleri sınıfı
C) Teknik hizmetler sınıfı
D) Avukatlık hizmetleri sınıfı

19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, memuriyete asaleten atanma öncesi, adaylık sürelerinin alt ve üst limitleri
aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiĢtir? (NORMAL)

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, aĢağıdakilerden hangisi memurlara yasak değildir?
A) Ticari vekillik
B) Ticari mümessillik
C) Kollektif Ģirket ortaklığı
D) Komandit Ģirketlerde komanditer ortaklık

A) 3 ay - 6 ay
B) 5 ay - 10 ay
C) 1 yıl - 2 yıl
D) 3 yıl - 5 yıl
20. 1926 yılında kabul edilen kanun ile birden
fazla kadınla evlenmek kaldırılmıĢ, mirastan kadınla erkeğin eĢit yararlanması ilkesi
getirilmiĢtir.

17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, bir memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az ne kadar süre çalıĢmıĢ olması gerekir?

Yukarıda bahsi geçen kanun aĢağıdakilerden hangisidir?

A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl

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

18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, ilk defa veya yeniden veyahut yer
değiĢtirme suretiyle, aynı yerdeki görevlere atananlar hangi sürede görevlerine
baĢlamak zorundadırlar?

21. Çok partili düzene geçiĢ amacıyla kurulan ancak ġeyh Sait Ayaklanması’nın
ardından kapatılan siyasi parti aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Ġttihat ve Terakki Fırkası
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) Osmanlı Ahrar Fırkası
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22. Boğazlar üzerindeki sınırlamaların kaldırılarak Türk Devleti’nin bölgede kesin
egemenliğinin tanındığı uluslararası antlaĢma aĢağıdakilerden hangisidir?

26. Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için ulaĢılması ve korunması gereken amaçlara verilen ad aĢağıdakilerden hangisidir?

A) Mondros AteĢkes AntlaĢması
B) Montrö SözleĢmesi
C) Mudanya Mütarekesi
D) Lozan BarıĢ AntlaĢması

A) Millî hedef
B) Millî menfaat
C) Millî güç
D) Millî değer

23. Türkiye’de Millî Güvenlik Kurulu, ilk
olarak hangi tarihte anayasal bir kurum
hâline gelmiĢtir?

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

A) 1933
B) 1949
C) 1961
D) 1982

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. Millî Güvenlik Kurulu gündeminin belirlenmesinde aĢağıdakilerden hangisinin görüĢleri dikkate alınır?
A) Millî Savunma Bakanı
B) ĠçiĢleri Bakanı
C) CumhurbaĢkanı Yardımcısı
D) DıĢiĢleri Bakanı

Bunun sebebi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Eski ilimlerin unutulması
B) Devletin teokratik yapısı
C) Gayrimüslimlerin sermaye birikimi
D) Okuryazar oranındaki sınıfsal farklılıklar

29. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlıĢı vardır?
A) Antalya’ya havayolu ile gitmeyi tercih
ettim.
B) Ne yazık ki sizinle yemeğe gelemeyeceğim.
C) BaĢka bir Ģehre taĢınma konusunu iyi
düĢündün mü?
D) Beden dilimizle de karĢımızdaki kiĢilere
mesaj verebiliriz.

25. Mudanya AteĢkes AntlaĢması, Türkiye
ile hangi devletler arasında imzalanmıĢtır?
A) Ġngiltere – Ġtalya – Fransa
B) Yunanistan – Ġtalya – Fransa
C) Yunanistan – Ġngiltere – Fransa
D) Almanya – Ġngiltere – Fransa
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A) Yazarların temel görevi yaĢamlarımızı
aydınlatmaktır.
B) Çok sayıda ve her türden kitap okumalısın.
C) Yarın bu Ģehirden sensiz ama hatıralarımla ayrılacağım.
D) Ben de uzun zamandır sınav salonunu
arıyordum.

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

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

31. AĢağıdaki seçeneklerin hangisinde altı
çizili sözcükte farklı bir nedenden dolayı
büyük ünlü uyumu aranmaz?
A) Baklagiller, en sevdiğim yiyecek çeĢididir.
B) Sınavlara çalıĢırken çok heyecanlanıyorum.
C) Bilgisayar, hayatımda önemli bir yere
sahiptir.
D) Meyvelerin ekĢimtırak olanlarını tercih
ederim.

A) Propaganda
B) Reklam
C) Halkla ĠliĢkiler
D) Pazarlama

35. 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.

32. AĢağıdakilerden hangisi raporu tutanaktan ayıran özelliklerden biri değildir?

Bu ögeler aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Rapor, çok daha uzun sürede hazırlanır.
B) Rapor, bilirkiĢi tarafından hazırlanır.
C) Rapor, daha fazla belgeye dayanır.
D) Rapor, kiĢisel görüĢleri içerir.

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

33. Yüklemi ek fiille çekimlenmiĢ bir isim
veya isim grubu olan cümlelere isim cümlesi denir.”

36. AĢağıdakilerden hangisi kamu yönetimindeki halkla iliĢkilerin temel amaçlarından biri değildir?

Yukarıdaki açıklamaya aĢağıdakilerden
hangisi örnek gösterilebilir?
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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) En fazla kiĢiyi memnun edecek Ģekilde
bir karar vermesi
B) Yeterli Ģartları taĢımayan firmalar içinde diğerlerine göre en iyisini seçmesi
C) En iyiler arasında bir seçim yapması
D) Karar verme sürecine katılmaması

40. Yönetim etiğine iliĢkin ilke ve değerlerle
ilgili olarak aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?

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

A) Ġyi davranıĢta bulunma ve kötü davranıĢlardan kaçınma konusunda kamu görevlilerine rehberlik ederler.
B) Kamu kurumlarındaki yönetsel davranıĢ
standartlarını düĢürürler.
C) Değerlerin çatıĢtığı durumlarda karar
vericilere ve uygulayıcılara yol gösterirler.
D) Kamu hizmetlerinin maliyetini düĢürür
ve hizmet kalitesini yükseltirler.

AĢağıdakilerden hangisi bu vasıflardan
değildir?
A) Problemlere acil çözümler getirmemek
B) ĠĢbirliği anlayıĢı içinde çalıĢabilmek
C) Yerinde hareket edebilmek
D) TeĢebbüs kabiliyeti

41. AĢağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinden beklenen baĢlıca etik davranıĢ
arasında değildir?

38. Halkla iliĢkilerde plan dönemleri aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiĢtir?

A) DavranıĢ ve kararlarınızdan doğacak
sonuçların sorumluluğunu üstlenmeyiniz.
B) MeslektaĢlarınızın ve hizmetten yararlananların görüĢlerini dikkate alınız ve
karar alma sürecine onları da katınız.
C) DavranıĢları etik ilkelere uymayan diğer
kamu çalıĢanlarını uyarınız, sonuç alamaz iseniz durumu yetkili mercilere
bildiriniz.
D) MeslektaĢlarınızın yaptıkları iyi iĢleri
takdir ediniz ve duyurunuz.

A) Yakın, Orta ve Yıllık
B) Kısa, Orta ve Uzun
C) Kısa, Orta ve Yıllık
D) Yıllık, BeĢ Yıllık ve On Yıllık

39. Bir kamu görevlisinin farklı kiĢi ve
gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar
doğurması muhtemel bir kararın verilmesi gereken bir etik ikilem türü ile karĢılaĢtığında aĢağıdakilerden hangisini
yapması gerekir?
6

A

A
A) Müdür
B) BaĢmühendis
C) AraĢtırmacı
D) Bilgisayar ĠĢletmeni

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

45. AĢağıdakilerden hangisi Kamu Kurum
ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme
ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair
Genel Yönetmelik hükümlerine aykırılık
teĢkil 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) Kurum personelinden yüksek lisans öğrenimini bitirmiĢ olanlar, unvan değiĢikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle
ihraz edilen görevlere atanabilirler.
D) Unvan değiĢikliği kapsamındaki görevlere sadece kurumun kendi personeli
baĢvurabilir.

43. Kamu kurumlarınca çıkarılan kendi
yönetmeliklerinde aksi düzenlenmediği
sürece, Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’e göre aĢağıdaki görevlerden hangisine atanabilmek için en az iki yıllık (önlisans) yüksek öğrenim yapmıĢ olmak
yeterlidir?

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

A) Çözümleyici
B) Programcı
C) AraĢtırmacı
D) Eğitim Uzmanı

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

44. Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’e göre, aĢağıdakilerden hangisine atanabilmek için orta öğretim görmüĢ olmak yeterlidir?
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47. AĢağıdakilerden hangisi, 5441 sayılı
Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında
Kanun’a göre Devlet Tiyatroları uygulatıcı uzman memurlarından biri değildir?

50.
I. Genel bütçeden ayrılan ödenek
II. Tiyatro faaliyetinden yararlanan il özel
idareleri, belediyeler ve siyasi partilerce
yapılabilecek bağıĢlar
III. Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınlardan temin olunacak gelirler
IV. Tertiplenecek millî ve milletlerarası festivallerden elde edilecek hâsılat

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

Yukarıdakilerden hangileri Devlet Tiyatrolarının gelirleri arasında yer alır?

48. Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü,
Devlet Tiyatroları sanatkarlarını ve idari sözleĢmeli 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?

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

51. 4 numaralı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi
ile Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, tüzel kiĢiliği haiz ve özel bütçeli
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kurulmuĢtur.

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

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

49. 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) 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

Ġlgili düzenlemeye göre aĢağıdakilerden
hangisi bu Kurulda yer almaz?
A) BaĢdramaturg
B) BaĢrejisör
C) Sanat Teknik Müdürü
D) Müzik ĠĢleri Yöneticisi
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52. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Yönetmeliği’nde belirtilen
görevde yükselme sınavına tâbi kadrolara atama yapılabilmesi için adayların en
az kaç yıl Genel Müdürlük merkez veya
taĢra teĢkilatında görev yapmıĢ olması
gerekir?

55. AĢağıdakilerden hangisi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümlerine göre bilgisayar
iĢletmeni kadrosuna atanabilmek için
aranan Ģartlardan 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

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

53. “HiyerarĢi, görev, yetki ve sorumluluk
açısından aynı grupta ya da grup içinde alt
gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterdikleri görevler”

56. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümlerine göre, Sınav Kurulu kaç üyeden oluĢur?

Bu tanım, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği’nde aĢağıdaki kavramlardan hangisi için yapılmaktadır?

A) 3 asıl, 1 yedek
B) 3 asıl, 2 yedek
C) 5 asıl, 3 yedek
D) 5 asıl, 2 yedek

A) Alt görev
B) Aynı düzey görev
C) Üst görev
D) Özel görev

57. AĢağıdakilerden hangisi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümlerine göre Ģoför kadrosuna atanabilmek için aranan Ģartlardan biri değildir?

54. AĢağıdakilerden hangisi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği hükümlerine göre Ġdari Hizmetler Grubu içerisinde yer alır?

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

A) Eğitim uzmanı
B) Ambar Memuru
C) Savunma uzmanı
D) Kaloriferci
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58. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
kurulan Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları kaç kiĢiden oluĢur?

61. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
kurulan Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının baĢkan ve üyelerinin görevlendirilme süreleri ne kadardır?

A) 1 baĢkan ve 2 üye olmak üzere 3 kiĢi
B) 1 baĢkan ve 3 üye olmak üzere 4 kiĢi
C) 1 baĢkan ve 4 üye olmak üzere 5 kiĢi
D) 1 baĢkan ve 5 üye olmak üzere 6 kiĢi

A) BaĢkan ve üyeler 2 yıl
B) BaĢkan 4 yıl, üyeler 2 yıl
C) BaĢkan ve üyeler 4 yıl
D) BaĢkan 6 yıl, üyeler 4 yıl

59. KuruluĢ esasları itibarıyla, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurulan Disiplin
ve Yüksek Disiplin Kurulları arasında yer
almayan birtakım disiplin kurulları bulunmaktadır.

62. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Kurul üyeleri kendilerine havale edilen dosyaları azami ne kadar süre içinde
incelemelidirler?
A) 3 gün
B) 5 gün
C) 7 gün
D) 15 gün

Buna göre, aĢağıdakilerden hangisi bu
tür disiplin kurullarından biri değildir?
A) Ġl Millî Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin
Kurulu
B) Köy Disiplin Kurulu
C) Belediye Disiplin Kurulu
D) Anayasa Mahkemesi Disiplin Kurulu

63. Kınama cezalarına karĢı yapılan itirazlar ile ilgili iĢlerde Disiplin Kurullarının
hangi süre içinde kararlarını vermeleri
gerekmektedir?

60. AĢağıdakilerden hangisi, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurulan Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarında
görevlendirilebilir?

A) SoruĢturma dosyasını aldıkları tarihten
itibaren 15 gün içinde
B) SoruĢturma dosyasını aldıkları tarihten
itibaren 30 gün içinde
C) Ġtiraz dilekçesi ile cezaya iliĢkin karar
ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 15 gün içinde
D) Ġtiraz dilekçesi ile cezaya iliĢkin karar
ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde

A) Haklarında kınama cezası uygulanmıĢ
olanlar
B) Haklarında aylıktan kesme cezası uygulanmıĢ olanlar
C) Haklarında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanmıĢ olanlar
D) Haklarında devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanmıĢ olanlar
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64. AĢağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
kapsamında yer almaz?

67. 5018 sayılı Kanuna göre, Merkezî Yönetim Bütçe Kanun teklifi malî yılbaĢından en az kaç gün önce CumhurbaĢkanı
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur?

A) Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri
B) Sosyal Güvenlik Kurumları
C) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
D) Mahalli Ġdareler

A) 20
B) 30
C) 55
D) 75

65. AĢağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda yer alan “kamu maliyesi ilkeleri”nden biri değildir?

68. 5018 sayılı Kanuna göre, Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen hizmet
ve amaçları gerçekleĢtirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde
öngörülmeyen hizmetler için ayrılan yedek ödenek, genel bütçe ödeneklerinin
yüzde kaçı kadar olabilir?

A) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak Ģekilde
uygulanır.
B) Maliye politikası, makroekonomik ve
sosyal hedefler ile uyumlu bir Ģekilde
oluĢturulur ve yürütülür.
C) Kamu malî yönetimi CumhurbaĢkanı’nın bütçe hakkına uygun Ģekilde yürütülür.
D) Kamu malî yönetimi ekonomik, malî ve
sosyal etkinliği birlikte sağlayacak Ģekilde kamusal tercihlerin oluĢması için
gerekli ortamı yaratır.

A) % 0,5
B) % 1
C) % 2
D) % 5

69. 5018 sayılı Kanuna göre, harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karĢılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen hâller ile gerçekleĢtirme iĢlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler
için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Her mutemet, ön ödemelerden harcadığı tutara
iliĢkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarda belirtilmemiĢ olması hâlinde
avanslarda ve kredilerde kaç ay içinde
muhasebe yetkilisine vermek ve artan
tutarı iade etmekle yükümlüdür?

66. 5018 sayılı Kanuna göre, aĢağıdakilerden hangisi merkezî yönetim kapsamındaki idareler içerisinde yer almaz?
A) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
B) Sosyal Güvenlik Kurumları
C) Özel Bütçe Ġdareler
D) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

A) Avanslarda 1 ay, Kredilerde 3 ay
B) Avanslarda ve Kredilerde 1 ay,
C) Avanslarda ve Kredilerde 3 ay
D) Avanslarda 3 ay, Kredilerde 1 ay
11

A

A
70. 5018 sayılı Kanuna göre, “genel yönetim
kapsamındaki kamu idarelerinin hesap
verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve iĢlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef
ve planlara uygunluk yönünden harcama sonrası yapılan denetimi” aĢağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

73. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na göre
ihale sürecinde taahhüdün sözleĢme ve
ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleĢmenin yapılmasından önce
ihale, üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %
kaç oranında kesin teminat alınır?

A) DıĢ Denetim
B) Ön Mali Kontrol
C) Ġç Kontrol Sistemi
D) Ġç Denetim

A) 5
B) 6
C) 7
D) 10

71. Ġdarelerce mal veya hizmet alımları ile
yapım iĢlerinin ihalelerinde uygulanan
usuller 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 18. maddesinde sayılmıĢtır.

74.
I. Belirli yollarla ihaleye iliĢkin iĢlemlere
fesat karıĢtırmak veya buna teĢebbüs
etmek
II. Ġsteklilere anlaĢma teklifinde bulunmak
veya teĢvik etmek
III. Alternatif teklif verebilme hâli kapsamında, asaleten ya da vekaleten birden
fazla teklif vermek

AĢağıdakilerden hangisi bu usuller arasında yer almaz?
A) Açık ihale usulü
B) Kapalı zarf usulü
C) Belli istekliler arasında ihale usulü
D) Pazarlık usulü

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 4734
sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nda düzenlenen ihalelerde kaçınılması gereken fiil
veya davranıĢlardandır?

72. Kamu Ġhale Kurumunun karar organı, Kamu Ġhale Kuruludur.

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

Kurulun üye sayısı ve üyelerin kim tarafından atandığı aĢağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiĢtir?

A) 7 üyeden oluĢur. Tamamı CumhurbaĢkanınca atanır.
B) 7 üyeden oluĢur. 4’ü TBMM, 3’ü CumhurbaĢkanınca atanır.
C) 9 üyeden oluĢur. Tamamı CumhurbaĢkanınca atanır.
D) 9 üyeden oluĢur. 5’i TBMM, 4’ü CumhurbaĢkanınca atanır.

75. AĢağıdaki kurum ve kuruluĢlardan
hangisi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu
kapsamındadır?
A) Mimarlar Odası
B) Vakıf Üniversiteleri
C) Belediyeler
D) Türk Hava Yolları
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76. AĢağıdakilerden hangisi 6245 sayılı
Harcırah Kanunu kapsamında yer alan
kurumlardan arasında yer alır?

80.
I.
II.
III.
IV.

A) Türkiye Vakıflar Bankası
B) Türk Hava Yolları
C) Köyler
D) Bakanlıklar

Milletvekilleri
Bakanlar
TBMM BaĢkanı
CumhurbaĢkanı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine, memleket iç ve dıĢındaki seyahatlerinden kaynaklanan masrafları dolayısıyla 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın ödeme yapılır?

77. Açıkta kalan ve vekâlet emrine alınan
memurlara, vazifelerinden ayrıldıkları
tarihten itibaren hangi süre içinde müracaat ederlerse 6245 sayılı Harcırah
Kanunu’na göre hak ettikleri harcırah
verilir?

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

A) 30 gün
B) 60 gün
C) 6 ay
D) 1 yıl

78. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre
yurt içinde yer değiĢtirme masrafı, memur veya hizmetlinin kendisi için yurt
içi gündeliğinin kaç katı olarak hesaplanır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

79. AĢağıdakilerden hangisi 6245 sayılı
Harcırah Kanunu’na göre aile fertleri
arasında yer almaz?
A) Babaanne
B) Eski eĢ
C) Kız kardeĢ
D) Torun
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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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