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Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 80 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 90 dakikadır. 

3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 

4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 

5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve 

gereksiz işaret koymayınız. 

6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız 

durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 

7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı 

işaretlemek yararınıza olabilir. 

8. Boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 
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BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL 

BAŞKANLIĞI NOTLARINDAN HAZIRLANAN 

SORULAR 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasa-

sı’nda düzenlenen temel hak ve 

hürriyetlerin niteliklerinden biri 

değildir? 

 

A) Temel hak ve hürriyetler hiçbir şekilde 

sınırlanamaz. 

B) Temel hak ve hürriyetler şahsa bağlı, 

insanın ayrılmaz bir parçasıdır.  

C) Temel hak ve hürriyetlerin 

kullanımından vazgeçilemez. 

D) Temel hak ve hürriyetler başkasına 

devredilemez. 

 

 

 

 

2. 1982 Anayasası’na göre Türk Milleti 

adına yasama yetkisi, aşağıdakilerden 

hangisi tarafından kullanılır? 

 

A) Cumhurbaşkanı 

B) Bakanlar Kurulu 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

D) Bağımsız mahkemeler 

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhur-

başkanının yürütme ile ilgili 

görevlerinden birisidir? 

 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 

gerektiğinde toplantıya çağırmak 

B) Kanunları tekrar görüşülmek üzere 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri 

göndermek 

C) Anayasa değişikliklerine ilişkin 

kanunları gerekli gördüğü takdirde 

halkoyuna sunmak 

D) Kararnameleri imzalamak 

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin bilgi edinme ve 

denetim yollarından biri değildir? 

 

A) Genel görüşme 

B) Karar düzeltme 

C) Meclis araştırması 

D) Meclis soruşturması 

 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde milli 

cemiyetler “Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında 

birleştirilmiştir? 

 

A) Amasya Genelgesi 

B) Havza Tamimi 

C) Sivas Kongresi 

D) Erzurum Kongresi 

 

 

 

 

6. TBMM hangi savaştan sonra kendi 

yetkilerini Mustafa Kemal’e devrederek 

Başkomutanlığa atamıştır?  

 

A) Eskişehir - Kütahya Savaşı 

B) Birinci İnönü Savaşı 

C) İkinci İnönü Savaşı  

D) Sakarya Meydan Savaşı 

 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış 

Anlaşması ile çözümlenen sorunlardan 

biri değildir? 

 

A) Kapitülasyonlar 

B) Boğazlar 

C) Azınlıklar 

D) Savaş Tazminatları 
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8. Aşağıdakilerden hangisi Medeni 

Kanunun 1926 yılında kabul edilmesi ile 

uygulanmaya başlanan yenilikler 

arasında yer almaz? 

 

A) Kadınlara, Medeni Kanunla belirlenen 

bazı mesleklere girme hakkı verilmiştir. 

B) Birden fazla kadınla evlenme 

kaldırılmış, kadına da boşanma hakkı 

verilmiştir. 

C) Mirastan kadınla erkeğin eşit olarak 

yararlanması ilkesi getirilmiştir. 

D) Evlenme işleminde resmi nikâhın devlet 

tarafından yapılması esası getirilmiştir. 

 

9. Milli Güvenlik Kurulu’nun çalışma 

esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğru değildir? 

 

A) Kurul, iki ayda bir toplanır.  

B) Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının 

başkanlığında yapılır.  

C) Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı 

tarafından düzenlenir.  

D) Kurul kararları ittifakla alınır.  

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bakanların 

idari nitelikteki görev ve yetkileri 

arasında yer almaz? 

 

A) Devlet tüzel kişiliğini temsil etmek 

B) Hiyerarşik amirlik sıfatını kullanmak 

C) Kanun hükmünde kararnameleri 

onaylamak 

D) Yönetmelikler çıkarmak 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi bakanlık 

merkez teşkilatını oluşturan birimlerden 

biri değildir? 

 

A) Bağlı ve ilgili kuruluşlar 

B) Ana hizmet birimleri 

C) Danışma ve denetim birimleri 

D) Yardımcı birimler 

12. Sermayesinin tamamı Devlete ait, 

iktisadi alanda ticari esaslara göre 

faaliyet yürütmek üzere Bakanlar 

Kurulu kararı ile kurulan kamu iktisadi 

teşebbüslerine verilen isim 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) İktisadi devlet teşekkülü 

B) Kamu iktisadi kuruluşu 

C) Bağlı ortaklık 

D) Müessese 

 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin idari yapısında 

bulunan yerel yönetim birimleri 

arasında değildir? 

 

A) İl Özel İdaresi 

B) Belediye 

C) Köy 

D) Mahalle  

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun temel 

ilkeleri arasında yer almaz? 

 

A) Sınıflandırma 

B) Kariyer 

C) Liyakat 

D) Disiplin 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu hükümlerine 

tabi değildir? 

 

A) İşçi 

B) Memur 

C) Sözleşmeli personel 

D) Geçici personel 
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16. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununda 

memurlara ilişkin yasaklardan biri 

değildir? 

 

A) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma 

yasağı 

B) Sendika kurma yasağı 

C) Ticaret ve diğer kazanç getirici 

faaliyetlerde bulunma yasağı 

D) Gizli bilgileri açıklama yasağı 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununda 

memurlar için belirlenen hizmet 

sınıflarından biri değildir?  

 

A) Genel idare hizmetleri sınıfı 

B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı 

C) Avukatlık hizmetleri sınıfı 

D) Kültür ve sanat hizmetleri sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıda görev unvanı belirtilen 

memurlardan hangisi 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu kapsamı dışında, 

özel kanun hükümlerine tabidir? 

 

A) Öğretmenler  

B) İlköğretim müfettişleri 

C) Öğretim üyeleri 

D) Avukatlar 

19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, aşağıdakilerden hangisi devlet 

memurunun derece yükselmesi 

yapabilmesi için gerekli şartlarından 

birisi değildir? 

 

A) Üst derecede boş bir kadronun 

bulunması 

B) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu 

derecenin 3’üncü kademesinde 1 yıl 

bulunmuş olması 

C) Kadronun tahsis edildiği görev için 

öngörülen nitelikleri elde etmiş olması  

D) Sicil bakımından üst derecelere 

yükselebilecek nitelikte bulunduğunun 

saptanmış olması 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa göre 

devlet memurlarına verilen izin 

türlerinden biri değildir? 

 

A) Mazeret izni 

B) Mükâfat izni 

C) Hastalık ve refakat izni 

D) Yurt dışında yetiştirilme izni 

 

 

 

 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa göre 

devlet memurlarına verilen disiplin 

cezalarından biri değildir? 

 

A) Aylıktan kesme 

B) Kademe ilerlemesinin durdurulması 

C) Devlet memurluğundan çıkarma 

D) Alt düzey göreve atama  
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22. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa göre 

Devlet memurluğuna alınacaklarda 

aranan şartlardan biri değildir? 

 

A) Türk Vatandaşı olmak 

B) Özürlü olmamak 

C) Kamu haklarından mahrum 

bulunmamak 

D) Askerlikle ilgisi bulunmamak 

 

23. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, mazeretsiz ve kesintisiz on gün 

görevini terk etmek suretiyle 

memurluktan çekilmiş sayılanların, 

yeniden devlet memurluğuna 

atanabilmeleri için geçmesi gereken 

bekleme süresi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) 3 ay 

B) 6 ay 

C) 1 yıl 

D) 3 yıl 

 

24. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili 

kelimelerin hangisinde “de” yanlış 

kullanılmıştır? 

 

A) Hava kararınca kedisini de eve aldı.   

B) Genel Müdür olan Semih’de gelince 

toplantıya başlandı. 

C) Genel Kurmay gündemde bedelli 

askerliğin olmadığını açıkladı. 

D) Biliyorum söylemiştin de unutmuşum 

işte. 

 

25. Türkçe aşağıdaki dillerden hangisi ile 

aynı dil ailesi içinde yer almaz? 

 

A) Macarca 

B) Rusça 

C) Japonca 

D) Moğolca 

26.  Herhangi bir konu, olay ya da sorunla 

ilgili olarak yapılan araştırma ve 

inceleme sonuçlarını belirtmek, 

sonuçlarla ilgili değerlendirmeyi 

bildirmek için yazılan yazılara ne denir? 

 

A) Rapor 

B) Dilekçe 

C) Özgeçmiş 

D) Tutanak 

 

 

 

 

 

 

 

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 

çizili kelime, bir zarf tümleci görevinde 

kullanılmıştır? 

 

A) Kirazlar bütün tezgâhları süslemeye 

başladı 

B) Ahmet, sabah uyanınca ilk olarak 

pencereyi açar. 

C) Anahtarı unuttuğundan dışarıda kaldı. 

D) Hacılar Mekke’den dönmeye başladı. 

 

 

 

 

 

 

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 

çizili kelime doğru yazılmıştır? 

 

A) Şehre gelen sirkte canbazların 

gösterileri ilgi ile izlendi. 

B) İşyerine yeni alınan makinalar üretim 

miktarını çok arttırdı. 

C) Olgunlaşan meyvalar toplanmadıkları 

için yere düşmüştü. 

D) Sabah verdiği tahlil sonuçlarını öğleden 

sonra laboratuardan aldı. 
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29. Halkla ilişkiler çalışmalarının hangi 

aşamasında, halkla ilişkiler 

çalışmalarının üzerine oturacağı 

temellerin oluşturulabilmesi için hedef 

kitlenin özellikleri, düşünceleri, 

toplumsal ve kültürel yapıları 

konularında veriler elde edilmeye 

çalışılır? 

 

A) Bilgi toplama 

B) Planlama 

C) Uygulama  

D) Değerlendirme 

 

 

 

 

 

30. “Halkla ilişkiler, kuruluşu halka tanıtmak 

ve halkı tanıma sanatıdır.” 

tanımlamasında, aşağıdaki özelliklerden 

hangisine vurgu yapılmamaktadır? 

 

A) Halkla ilişkilerin karşılıklılık ilkesine  

B) Halkla ilişkilerin amacına 

C) Halkla ilişkilerin yöntemine  

D) Halkla ilişkilerin içeriğine 

 

 

 

 

 

31. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi 

“hizmet standartlarına uyma, vatandaşa yol 

gösterme, nezaket ve saygı” etik ilkesine 

göre oluşturulan doğrudan uygulamalar 

arasında yer alır? 

 

A) Kurumlarda strateji birimleri oluşturma 

B) Kurumlarda danışma birimleri 

oluşturma 

C) Kurumlarda araştırma birimleri 

oluşturma 

D) Kurumlarda proje birimleri oluşturma 

32. Aşağıdaki etik ilkelere aykırı olaylardan 

hangisi diğerlerinden farklı bir nitelik 

taşımaktadır? 

 

A) Bir ildeki kültür ve turizm 

müdürlüğünde görev yapmakta olan 

Salih Bey, çalışma arkadaşlarından 

bazılarının rüşvet aldıklarını bildiği 

halde bu durumu ilgili makamlara 

bildirmemektedir. 

B) Ayşe Hanım, aynı birimde görev yaptığı 

iş arkadaşlarından birinin haksız yere 

suçlandığını ve cezalandırıldığını bildiği 

halde bu durumu ilgili yerlere 

bildirmemiştir. 

C) Yıldız Hanım, tespit ettiği bir 

yolsuzluğu müdürüne ilettiğinde 

müdürü, Yıldız hanımında bu durumdan 

faydalanabileceğini söylemesi üzerine 

herhangi bir makama bildirimde 

bulunmamıştır.  

D) Melih Bey, daha önce bir arkadaşının 

çalıştığı yerde var olan yolsuzlukları 

şikâyet ettiği için başka bir yere 

sürüldüğüne şahit olduğundan, tespit 

ettiği yolsuzlukları bildirmekten 

çekinmektedir. 

 

KÜLTÜR VE TRUZM BAKANLIĞI EĞİTİM 

NOTLARINDAN HAZIRLANAN SORULAR 

 

33. 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

uyarınca “Kültür ve turizm eğitim 

programlarının geliştirilmesi ve eğitim 

düzeyinin yükseltilmesi amacı ile dış 

kaynaklardan teknik yardım sağlamak” 

hangi Bakanlık biriminin görev alanı 

içerisindedir? 

 

A) Tanıtma Genel Müdürlüğü 

B) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü 

C) Bakanlık yurt dışı teşkilatları 

D) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 
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34. Aşağıdakilerden hangisi Tanıtma Genel 

Müdürlüğü’nün görevleri arasında 

sayılamaz? 

 

A) Ülkemize yönelik turizm talebini 

artırmak amacıyla yurt dışında basın, 

yayın gibi tanıtım faaliyetlerine ilişkin 

mal ve hizmetleri satın almak 

B) Dünya seyahat ticaretinin ülkemize 

yönelmesini sağlamak üzere, yurt içi ve 

yurt dışında yerli ve yabancı seyahat 

ticaret kuruluşları ile ortak projeler 

geliştirmek, bunların faaliyetlerine 

yardımcı olmak 

C) Milletlerarası kültür ve turizm 

kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve 

bunların yürütülmesinde gerekli 

koordinasyonu sağlamak 

D) Yurt içi ve yurt dışı tanıtma için gerekli 

yayın, doküman ve malzemeyi 

hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve 

dağıtmak 

 

 

 

 

 

 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve 

Turizm Bakanlığı merkez teşkilatındaki 

Yardımcı Hizmet Birimlerinden biri 

değildir? 

 

A) Özel Kalem Müdürlüğü 

B) Personel Dairesi Başkanlığı 

C) Hukuk Müşavirliği 

D) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

 

 

 

 

 

 

36. 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

uyarınca “Diğer ülke sanatlarının yurt 

içinde tanıtılması amacıyla tedbirler 

almak” hangi bakanlık biriminin 

görevleri arasındadır? 

 

A) Tanıtma Genel Müdürlüğü 

B) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 

C) Milli Kütüphane Başkanlığı 

D) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü 

 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi 4848 sayılı 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun uyarınca, 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 

görevleri arasında sayılamaz? 

 

A) Bakanın her türlü protokol ve tören 

işlerini düzenlemek ve yürütmek 

B) Bakanlığın mali işlerle ilgili 

hizmetlerini yürütmek 

C) Süreli evrakın zamanında işleme 

konulmasını sağlamak 

D) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve 

malzemenin temini ile ilgili hizmetleri 

yürütmek 

 

 

38. 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

uyarınca, Bakanlığın görev alanına 

giren ve özel önlem ve öncelik taşıyan 

konularda Bakana yardımcı olmak 

üzere görevlendirilebilecek müşavir 

sayısı, aşağıdaki seçeneklerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A) 10 

B) 25 

C) 30 

D) 50 
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39. İl Kültür Müdürlüğü, ilde görevli Şube 

Müdürü kadrosundaki personelin 

hizmet verimliliğini arttırmak için 

ihtiyaç duyulması halinde, il dâhilinde 

görev yerinin değiştirilmesine yönelik 

öncelikle ne yapar? 

 

A) Şube müdürlüklerini bilgilendirir. 

B) Valiliği bilgilendirir. 

C) Bakanlıktan onay alır. 

D) Valiliğe teklif eder. 

 

 

 

 

 

 

40. İl Kültür Müdürlükleri ve bağlı 

birimlerdeki personelin verimliliğini 

arttırmak amacı ile hizmet içi eğitim 

yapmak hangi birimin görevleri 

arasında yer alır? 

 

A) Yatırım ve işletmeler 

B) Kütüphaneler ve yayımlar 

C) İdari ve mali işler 

D) Kültür varlıkları ve müzeler 

 

 

 

 

 

 

41. Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya 

ihmallerinden kaynaklanan mevzuata 

aykırı karar, işlem ya da eylemleri 

sonucunda kamu kaynağında artışa 

engel veya eksilmeye neden olunmasına 

ne ad verilir? 

 

A) Kamu zararı 

B) Görev kusuru 

C) Uygunsuzluk 

D) Mali saydamlık 

42. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu uyarınca Stratejik planlama ve 

performans esaslı bütçelemeye yönelik 

usul ve esasların belirlenmesinde yetkili 

olan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Devlet Planlama Teşkilatı 

B) Devlet Personel Dairesi Başkanlığı 

C) Maliye Bakanlığı 

D) Hazine Müsteşarlığı 

 

 

 

43. Devlet Memurlarının Şikâyet Ve 

Müracaatları Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre aşağıdakilerden 

hangisi doğru değildir? 

 

A) Devlet Memurları, amirleri veya 

kurumları tarafından kendilerine 

uygulanan idari eylem ve işlemlerden 

dolayı şikâyet hakkına sahiptirler. 

B) Birden fazla Devlet Memurunun toplu 

olarak söz veya yazı ile şikâyette 

bulunmaları yasaktır. 

C) Şikâyetler, söz veya yazı ile en yakın 

amirden başlanarak silsile yolu ile ve 

şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır. 

D) Şikâyet hakkında karar verme yetkisi 

şikâyet edilenin ilk disiplin amirine 

aittir. 

 

 

 

44. Aşağıdaki şube müdürlüklerinden 

hangisi Tanıtma Genel Müdürlüğü 

Strateji ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı 

altında faaliyet göstermemektedir? 

 

A) Yurtdışı Kuruluşlar Şube Müdürlüğü 

B) Dağıtım Şube Müdürlüğü 

C) Kriz ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü 

D) Yayın, Redaksiyon, Grafik ve Foto-film 

Şube Müdürlüğü 
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45. Aşağıdakilerden hangisi Araştırma ve 

Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Türk 

Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı’nın 

görevlerinden biridir? 

 

A) Kültür Anlaşmaları ve Kültürel Değişim 

Programları ile ilgili çalışmaları 

yapmak 

B) Folklor ve Açıkhava Müzelerinin 

oluşumuna katkıda bulunmak 

C) Halk kültürü alanında çalışmalar yapan 

kurum, kuruluş ve kişileri tespit etmek, 

değerlendirmek ve yayın hazırlamak 

D) Taşra teşkilatında görevli folklor 

araştırmacıları ile ilgili iş ve işlemleri 

yapmak 

 

46. Aşağıdakilerden hangisi Tanıtma Genel 

Müdürlüğü Bütçe ve İdari İşler Dairesi 

Başkanlığı’nın görevlerinden biri 

değildir? 

 

A) Genel Müdürlük bütçesini hazırlamak 

B) Yurtdışı teşkilatında görevli personelin 

her türlü özlük hakları ile izin 

işlemlerini takip etmek 

C) Turizm danışma bürolarının ödenek, 

ayniyat ve demirbaş ile ilgili işlemlerini 

yürütmek 

D) Yurtdışı pazar yapılarına göre ülke 

içinde yeni destinasyon çalışmaları 

yapmak 

 

47. “Kütüphaneye üyelik, yerleşme ve 

kitaplara ulaşımı sağlayıp sözlü ve yazılı 

enformasyon hizmeti vermek” aşağıdaki 

daire başkanlıklarından hangisinin 

görev alanları içinde yer alır? 

 

A) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

B) Kütüphanecilik Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı 

C) Yayımlar Dairesi Başkanlığı 

D) Okuyucu Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

48. Aşağıdakilerden hangisi ISSN’nin 

açılımıdır? 

 

A) Uluslararası Standart Süreli Yayın 

Numarası 

B) Uluslararası Standart Kitap Numarası 

C) Uluslararası Standart Müzik Numarası 

D) Uluslararası Merkez ve Yayın Standart 

Numarası 

 

49. Aşağıdakilerden hangisi Yatırım ve 

İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

Stratejik Planlama ve Koordinasyon 

Daire Başkanlığı’nın görev alanları 

içinde yer almaz? 

 

A) Yolluk, mal ve hizmet alımları 

işlemlerini yürütmek  

B) Yerli ve yabancı turistlerin bilgi 

taleplerini karşılamak 

C) Belgeli turizm işletmelerinin 

hizmetlerinden yararlanan yerli ve 

yabancıların şikâyetlerini araştırmak 

D) Turizm işbirliği anlaşmaları konusunda 

görüş oluşturmak 

 

50. Aşağıdakilerden hangisi Müzik ve Sahne 

Sanatları Dairesi Başkanlığı’nın 

görevlerinden biridir? 

 

A) Resim ve Heykel Müzeleri, Devlet 

Güzel Sanatlar Galerileri kurulmasına 

ilişkin gerekçe hazırlamak 

B) Güzel Sanatlar alanında Devlet 

koleksiyonuna kalıcı eserler 

kazandırmak amacıyla eser tespitinde 

bulunmak 

C) Stratejik Plan ve Performans 

Programına yönelik iş ve işlemleri 

koordine etmek 

D) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan 

gelen sanatçı-sanat kurumu 

görevlendirme taleplerinin 

değerlendirilmesine ilişkin iş ve 

işlemleri yürütmek 
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51. Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Düzeyli 

Dörtlü İşbirliği Konseyi Turizm 

Bakanları Ortak Deklarasyonu’nda 

imzası bulunan ülkelerden biri değildir? 

 

A) Suriye  

B) Lübnan  

C) Mısır 

D) Ürdün 

 

 

 

 

 

52. Yurtiçinden yer değiştirme masrafı ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı, 

memur ve hizmetlinin kendisi için 

yurtiçi gündeliğinin yirmi katıdır. 

B) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı, 

memur ve hizmetlinin harcıraha 

müstahak aile fertlerinin her biri için 

yurtiçi gündeliğinin yirmi katıdır. 

C) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı, 

memur ve hizmetlinin her kilometre 

veya deniz mili başına kendisi için 

yurtiçi gündeliğinin on beş katıdır. 

D) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı, 

memur ve hizmetlinin kendisi için 

yurtiçi gündeliğinin yüzde yirmi beşidir. 

 

 

 

 

 

53. Büro Yönetiminin verimli bir şekilde 

gerçekleşmesinin ilk koşulu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Planlama  

B) Uyum 

C) Yöneltme 

D) Organize etme 

54. Aşağıdakilerden hangisi büro 

otomasyonu kavramı ile ilgilidir? 

 

A) Otomasyon, yapılan işlerin 

basitleştirilmesini önler. 

B) Bilgisayar okuryazarlığı büro yönetimi 

için yeterlidir. 

C) Teknolojinin verimli kullanılması ile iş 

verimliliği arasında bir ilişki yoktur. 

D) Otomasyon insanların yaptığı 

faaliyetlerin bir kısmının ya da 

tamamının makineler tarafından 

yapılmasıdır. 

 

 

 

 

55. Görevde yükselme eğitimi ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Eğitim süresince izin kullanmamış olan 

personele fazladan izin kesinlikle 

verilmez. 

B) Eğitime başlandıktan sonra herhangi bir 

nedenle eğitime katılamayanların yerine 

başka adaylar eğitime alınır. 

C) Halkla ilişkiler, görevde yükselme 

eğitimi konuları arasındadır. 

D) Eğitime katılacakların sayısı, duyurulan 

boş kadro sayısının dört katını geçemez. 

 

 

 

56. 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

uyarınca oluşturulan Bilgi Edinme 

Değerlendirme Kurulunun sekreterya 

hizmetleri aşağıdakilerden hangisi 

tarafından yürütülmektedir? 

 

A) Adalet Bakanlığı 

B) Başbakanlık 

C) Yargıtay 

D) Türkiye Barolar Birliği 
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57. Aşağıdakilerden hangisi, 4982 Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, İdari 

soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelerin 

kanun kapsamı dışında tutulma 

nedenlerinden biri değildir? 

 

A) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız 

müdahale sonucunu doğurması 

B) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye 

düşürmesi 

C) Bilgi ve belgenin maliyet tutarının 

yüksek olması 

D) Kişilerin ya da soruşturmayı yürüten 

görevlilerin hayatını ya da güvenliğini 

tehlikeye sokacak olması 

 

 

58. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca, 

yetkili makamlara yapılan başvuruların 

sonucu veya yapılmakta olan işlemin 

safahatı hakkında dilekçe sahiplerine 

cevap verme süresi aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

 

A) Altmış gün içinde 

B) Otuz gün içinde  

C) Doksan gün içinde 

D) Bir yıl içinde 

 

59. Disiplin kurulları ve disiplin amirleri 

hakkında yönetmelik hükümlerine göre 

disiplin amirleri, uyarma ve kınama 

cezalarına karşı yapılan itirazları, 

cezalara ilişkin karar ve eklerinin 

kendilerine intikalinden itibaren ne 

kadar süre içinde inceleyerek 

sonuçlandırmak zorundadır? 

 

A) 7 gün içinde 

B) 15 gün içinde 

C) 30 gün içinde 

D) 60 gün içinde 

60. Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

üyelerinin görevleri ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Kurul üyelerinin görev süresi dört 

yıldır. 

B) Görevi kötüye kullanma veya yüz 

kızartıcı suçtan mahkûm olan üye 

Başbakan onayı ile görevden alınır.   

C) Herhangi bir nedenle boşalan kurul 

üyeliğine bakanlar kurulunca 1 ay 

içinde atama yapılır ve bu üye yerine 

atandığı üyenin görev süresini 

tamamlar. 

D) Görev süresi dolan üyeler yeniden kurul 

üyeliğine seçilemez. 

 

61. 3628 sayılı Mal Bildiriminde 

Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanunu uyarınca, Bakanlar 

Kurulu Üyeliğine atanmalarda, mal 

bildiriminin yapılması gereken süre 

aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Atamayı izleyen yılın sonunda 

B) Atamayı izleyen üç gün içinde 

C) Atamayı izleyen bir ay içinde 

D) Atamayı izleyen 15 gün içinde 

 

62. Tebligat Kanunu ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Yabancı bir memlekette resmi bir vazife 

ile bulunan Türk memurlarına tebligat, 

Türkiye Büyükelçiliği vasıtasıyla 

yapılır. 

B) Yabancı memleketlerde bulunan askeri 

şahıslara yapılacak tebligat Dışişleri 

Bakanlığı vasıtasıyla yapılır. 

C) İlanen tebliğ, son ilan tarihinden 

itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. 

D) Resmi ve adli tatil günlerinde tebligat 

caiz değildir. 
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63. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun hükümleri uyarınca belediye il 

genel meclisi üyeleri hakkında 

soruşturma izni vermeye yetkili merci 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Büyükşehir Belediye Başkanı 

B) İçişleri Bakanı 

C) Vali 

D) Yargıtay 

 

 

64. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, aşağıdakilerden hangisi devlet 

memurlarının  (görevli oldukları 

kurumların iştiraklerinde kurumlarını 

temsilen alacakları görevler hariç) 

ticaret ve diğer kazanç getirici 

faaliyetlerde bulunma yasağı 

kapsamında değildir? 

 

A) Memurun ticari mümessillik veya ticari 

vekillik üstlenmesi 

B) Memurun üyesi olduğu yapı, kalkınma 

ve tüketim kooperatifleri yönetim ve 

denetim kurulları üyelikleri  

C) Memurun kollektif şirket ortaklığı  

D) Memurun komandit şirkette komandite 

ortaklığı 

 

65. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, devlet memuru iken muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmak üzere 

silahaltına alınanlardan, askerlik 

görevini tamamlayıp memuriyete 

dönmek isteyenler, terhis tarihinden 

itibaren hangi süre içinde kurumlarına 

başvurmak zorundadırlar? 

 

A) 7 gün 

B) 10 gün 

C) 15 gün 

D) 30 gün 

66. 657 sayılı kanuna göre, aşağıdakilerden 

hangisi istisnai memurluklardan biri 

değildir? 

 

A) Özel Kalem Müdürlüğü 

B) İl Sağlık Müdürlüğü  

C) Valilik 

D) Büyükelçilik 

 

 

 

 

 

67. Kurum ve kuruluşlar 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa göre, 

çalıştırdıkları personele ait kadrolarda 

hangi oranda özürlü çalıştırmak 

zorundadır? 

 

A) % 2 oranında 

B) % 3 oranında 

C) % 4 oranında 

D) % 5 oranında 

 

 

 

 

 

68. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, aşağıdakilerden hangisi devlet 

memurluğu görevini sona erdiren 

hallerden biri değildir? 

 

A) Memurun, verilen görev ve emirleri 

kasten yerine getirmemesi 

B) Memurun,  memurluğa alınma 

şartlarından herhangi birini 

taşımadığının sonradan anlaşılması veya 

memurlukları sırasında bu şartlardan 

herhangi birini kaybetmesi 

C) Memurun, memurluktan çekilmesi 

D) Memurun, istek, yaş haddi, malullük 

sebeplerinden biri ile emekliye 

ayrılması 
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69. 657 sayılı kanuna göre, aşağıdakilerden 

hangisi mazeret izni ile ilgili olarak 

doğru değildir? 

 

A) Memura, kardeşinin evlenmesi halinde 

isteği üzerine yedi gün izin verilir. 

B) Memura, çocuğunun evlenmesi halinde 

isteği üzerine yedi gün izin verilir. 

C) Memura, eşinin, çocuğunun ölümü 

hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin 

verilir. 

D) Memura, evlenmesi halinde isteği 

üzerine yedi gün izin verilir. 

 

70. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, aşağıdakilerden hangisi devlet 

memurlarının özlük dosyasına konulan 

bilgi ve belgelerden biri değildir? 

 

A) Sicil raporları 

B) Memurun mesleki bilgileri 

C) Mal bildirimleri 

D) Disiplin cezaları ile ödül ve başarı 

belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve 

belgeler 

 

71. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, aşağıdakilerden hangisi 

haklarında görevden uzaklaştırılma 

kararı verilen memurun, soruşturma 

veya yargılama süreci sonunda,  yetkili 

mercilerce göreve tekrar başlatılması 

zorunlu olan hallerden biri değildir? 

 

A) Haklarında memurluktan çıkarmadan 

başka bir disiplin cezası verilen haller 

B) Yargılamanın yenilenmesine karar 

verilen haller 

C) Hükümden evvel haklarındaki 

kovuşturma genel af ile kaldırılan haller 

D) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin 

olsun veya olmasın memurluğa engel 

olmayacak bir ceza ile hükümlü olup 

cezası ertelenen haller 

72. Aşağıdakilerden hangisi uyarma 

cezasını gerektiren fiil ve hallerden biri 

değildir? 

 

A) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç 

gelmek, erken ayrılmak, görev 

mahallini terk etmek 

B) Gerçeğe aykırı rapor ve belge 

düzenlemek 

C) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine 

riayet etmemek 

D) Usulsüz müracaat veya şikâyette 

bulunmak 

 

 

 

 

73. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, bir meslek veya sanat okulunu 

bitirenler, Türk Medeni Kanununun 

12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı 

almak şartıyla en az kaç yaşını 

doldurunca devlet memurluklarına 

atanabilirler? 

 

A) 18 yaş 

B) 17 yaş 

C) 16 yaş 

D) 15 yaş 

 

 

 

74. Bir resmi yazının gizlilik derecelerini 

gösteren ifadeler hangi seçenekte 

tamamı doğru olarak verilmiştir? 

 

A) ÇOK GİZLİ,  GİZLİ, ÖZEL, 

HİZMETE ÖZEL 

B) ÇOK GİZLİ, OLDUKÇA GİZLİ, 

ÖZEL, HİZMETE ÖZEL 

C) OLDUKÇA GİZLİ, GİZLİ, ÖZEL, 

HİZMETE ÖZEL 

D) ÇOK GİZLİ,  GİZLİ, KİŞİYE ÖZEL, 

HİZMETE ÖZEL 
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75. Resmi yazılardaki ekler ile ilgili 

aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar 

uzunsa ayrı bir sayfada gönderilir. 

B) Eklerin sayısı birden fazla ise bu ekler 

rakamlandırılır. 

C) Tek ek varsa EK, birden fazla ek varsa 

EKLER başlığı atıldıktan sonra ek veya 

ekler yazılır. 

D) Ekler, imza bölümünden sonra yazılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Resmi bir yazının kurum içinde kalan 

nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum 

tarafından belirlenen en fazla kaç kişi 

tarafından paraf edilir ve paraflar resmi 

yazı sayfasının neresinde bulunur? 

 

A) En fazla 5 görevli tarafından paraf edilir 

ve paraflar adres bölümünün altında ve 

yazı alanının solunda yer alır. 

B) En fazla 6 görevli tarafından paraf edilir 

ve paraflar adres bölümünün üstünde ve 

yazı alanının sağında yer alır. 

C) En fazla 5 görevli tarafından paraf edilir 

ve paraflar adres bölümünün altında ve 

yazı alanının sağında yer alır. 

D) En fazla 5 görevli tarafından paraf edilir 

ve paraflar adres bölümünün üstünde ve 

yazı alanının solunda yer alır. 

 

 

 

 

 

 

77. Birim arşivine verilecek malzemenin 

ayrımı ve hazırlanmasında 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki 

yıla ait arşivlik malzeme, birimlerince 

gözden geçirilir. 

B) İlgili birimlerce, her türlü işlemi 

tamamlanmış ve uygunluk kontrolü 

yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik 

malzeme, müteakip takvim yılının ilk 

altı ayı içerisinde arşive devredilir. 

C) Ayıklama ve imha işlemleri, birim 

arşivlerinde yapılır. 

D) Mükellefler elinde bulunan arşiv 

malzemesinin, kurum arşivlerinde 

bekletilme ve saklanma süreleri birim 

arşivlerindeki saklanma sürelerine göre 

14-19 yıl arasındadır. 

 

 

 

 

 

78. Muhafazasına lüzum kalmayan ve imha 

edilecek malzemenin, ayıklama ve imha 

komisyonları ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Ayıklama ve imha komisyonları, her 

yılın Ocak ayı başında çalışmaya başlar. 

B) Daireler arası müteferrik yazışmalar, 

vatandaşlarla olan müteferrik 

yazışmalar imha edilemez. 

C) Mükellefler elinde bulunan, 

kullanılmasına ve muhafazasına lüzum 

görülmeyen her türlü malzemenin 

ayıklama ve imhası, birim arşivlerinde 

yerine getirilir. 

D) İmhası reddedilen malzeme sonraki 

yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden 

gözden geçirilebilir. 
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79. Aşağıdakilerden hangisi ihaleye katılım 

kurallarından biri olan eşik 

değerlerdendir? 

 

A) Son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan mal ve hizmet alımlarına 

ilişkin deneyimi gösteren belgeler 

B) Genel bütçeye dâhil daireler ve katma 

bütçeli idarelerin mal ve hizmet 

alımlarında üç yüz milyar Türk Lirası 

C) Bankalardan temin edilecek isteklinin 

mali durumunu gösteren idarelerin mal 

ve hizmet alımlarında yüz milyar Türk 

Lirası 

D) Son on beş yıl içinde geçici kabulü 

yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri 

tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri 

 

 

 

 

 

 

80. Ön ilan ile ilgili olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) Ön ilan yapılan hallerde beşinci fıkrada 

belirtilen süre indiriminden fayda-

lanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan 

tarihinden itibaren en az elli beş gün 

sonra yayınlanması gerekir. 

B) Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde 

ücretli olarak yayımlanır. 

C) Ön ilanda çerçeve anlaşma yapılıp 

yapılmayacağının belirtilmesi isteğe 

bağlıdır. 

D) Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık 

ihale veya belli istekliler arasında ihale 

usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi 

zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de 

adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 

2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya 

yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, 

sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak 

zorunda değil; sorumluluk size aittir. 

3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde 

görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav 

kurallarına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 

dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların 

salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra 

hiçbir aday sınava alınmaz. 

5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde 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 tek sayfası dahi 

eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun 

kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. 

CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine 

yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav 

salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 

9. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılmayacaktır. 

10. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü 

kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. 

Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına 

teslim etmeleri gerekir.  

11. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim 

ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve 

hakkınızda yasal işlem yapılacaktır. 

 

 

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 

 

 


