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Genel Açıklama 

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

2. Sınav süresi 90 dakikadır. 

3. ĠĢaretlemelerinizi yumuĢak uçlu kurĢun kalem ile iĢaretleme yapacağınız alanı taĢırmadan yapınız. 

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

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

gereksiz iĢaret koymayınız. 

6. Testte her soru için tek bir doğru cevap Ģıkkı iĢaretlenecektir. Birden fazla iĢaretleme yapmanız 

durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlıĢ sayılacaktır. 

7. Testte yanlıĢ cevaplar doğru cevaplardan düĢülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı 

iĢaretlemek yararınıza olabilir. 

8. BoĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 
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BAġBAKANLIK DEVLET PERSONEL 

BAġKANLIĞI EĞĠTĠM NOTLARINDAN 

HAZIRLANAN SORULAR 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasa-

sı’nda düzenlenen temel hak ve 

hürriyetlerin niteliklerinden biri 

değildir? 

 

A) Temel hak ve hürriyetler hiçbir Ģekilde 

sınırlanamaz. 

B) Temel hak ve hürriyetler Ģahsa bağlı, 

insanın ayrılmaz bir parçasıdır.  

C) Temel hak ve hürriyetlerin 

kullanımından vazgeçilemez. 

D) Temel hak ve hürriyetler baĢkasına 

devredilemez.  

 

 

 

 

 

 

2. 1982 Anayasası’na göre Türk Milleti 

adına yasama yetkisi, aĢağıdakilerden 

hangisi tarafından kullanılır? 

 

A) CumhurbaĢkanı 

B) Bakanlar Kurulu 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

D) Bağımsız mahkemeler 

 

 

 

 

 

 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi Cumhur-

baĢkanının yürütme ile ilgili 

görevlerinden birisidir? 

 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 

gerektiğinde toplantıya çağırmak 

B) Kanunları tekrar görüĢülmek üzere 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri 

göndermek 

C) Anayasa değiĢikliklerine iliĢkin 

kanunları gerekli gördüğü takdirde 

halkoyuna sunmak 

D) Kararnameleri imzalamak 

4. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin bilgi edinme ve 

denetim yollarından biri değildir? 

 

A) Genel görüĢme 

B) Karar düzeltme 

C) Meclis araĢtırması 

D) Meclis soruĢturması 

 

 

 

 

 

 

5. AĢağıdakilerden hangisinde milli 

cemiyetler “Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında 

birleĢtirilmiĢtir? 

 

A) Amasya Genelgesi 

B) Havza Tamimi 

C) Sivas Kongresi 

D) Erzurum Kongresi 

 

 

 

 

 

 

6. TBMM hangi savaĢtan sonra kendi 

yetkilerini Mustafa Kemal’e devrederek 

BaĢkomutanlığa atamıĢtır?  

 

A) EskiĢehir - Kütahya SavaĢı 

B) Birinci Ġnönü SavaĢı 

C) Ġkinci Ġnönü SavaĢı  

D) Sakarya Meydan SavaĢı 

 

 

 

 

 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi, Lozan BarıĢ 

AnlaĢması ile çözümlenen sorunlardan 

biri değildir? 

 

A) Kapitülasyonlar 

B) Boğazlar 

C) Azınlıklar 

D) SavaĢ Tazminatları 
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8. AĢağıdakilerden hangisi Medeni 

Kanunun 1926 yılında kabul edilmesi ile 

uygulanmaya baĢlanan yenilikler 

arasında yer almaz? 

 

A) Kadınlara, Medeni Kanunla belirlenen 

bazı mesleklere girme hakkı verilmiĢtir. 

B) Birden fazla kadınla evlenme 

kaldırılmıĢ, kadına da boĢanma hakkı 

verilmiĢtir. 

C) Mirastan kadınla erkeğin eĢit olarak 

yararlanması ilkesi getirilmiĢtir. 

D) Evlenme iĢleminde resmi nikâhın devlet 

tarafından yapılması esası getirilmiĢtir. 

 

 

 

9. Milli Güvenlik Kurulu’nun çalıĢma 

esasları ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi 

doğru değildir? 

 

A) Kurul, iki ayda bir toplanır.  

B) Kurul toplantıları CumhurbaĢkanının 

baĢkanlığında yapılır.  

C) Kurulun gündemi CumhurbaĢkanı 

tarafından düzenlenir.  

D) Kurul kararları ittifakla alınır.  

 

 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi bakanların 

idari nitelikteki görev ve yetkileri 

arasında yer almaz? 

 

A) Devlet tüzel kiĢiliğini temsil etmek 

B) HiyerarĢik amirlik sıfatını kullanmak 

C) Kanun hükmünde kararnameleri 

onaylamak 

D) Yönetmelikler çıkarmak 

 

 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi bakanlık 

merkez teĢkilatını oluĢturan birimlerden 

biri değildir? 

 

A) Bağlı ve ilgili kuruluĢlar 

B) Ana hizmet birimleri 

C) DanıĢma 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 

teĢebbüslerine verilen isim 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ġktisadi devlet teĢekkülü 

B) Kamu iktisadi kuruluĢu 

C) Bağlı ortaklık 

D) Müessese 

 

 

 

 

 

13. AĢağıdakilerden hangisi, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin idari yapısında 

bulunan yerel yönetim birimleri 

arasında değildir? 

 

A) Ġl Özel Ġdaresi 

B) Belediye 

C) Köy 

D) Mahalle  

 

 

 

 

 

14. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun temel 

ilkeleri arasında yer almaz? 

 

A) Sınıflandırma 

B) Kariyer 

C) Liyakat 

D) Disiplin 

 

 

 

 

 

15. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu hükümlerine 

tabi değildir? 

 

A) ĠĢçi 

B) Memur 

C) SözleĢmeli personel 

D) Geçici personel 
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16. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununda 

memurlara iliĢkin 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. AĢağıdakilerden 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. AĢağıda görev unvanı belirtilen 

memurlardan hangisi 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu kapsamı dıĢında, 

özel kanun hükümlerine tabidir? 

 

A) Öğretmenler  

B) Ġlköğretim müfettiĢleri 

C) Öğretim üyeleri 

D) Avukatlar 

 

 

19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, aĢağıdakilerden hangisi devlet 

memurunun derece yükselmesi 

yapabilmesi için gerekli Ģartlarından 

birisi değildir? 

 

A) Üst derecede boĢ bir kadronun 

bulunması 

B) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu 

derecenin 3’üncü kademesinde 1 yıl 

bulunmuĢ olması 

C) Kadronun tahsis edildiği görev için 

öngörülen nitelikleri elde etmiĢ olması  

D) Sicil bakımından üst derecelere 

yükselebilecek nitelikte bulunduğunun 

saptanmıĢ olması 

20. AĢağıdakilerden 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 dıĢında yetiĢtirilme izni 

 

 

 

21. AĢağıdakilerden 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  

 

 

 

22. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa göre 

Devlet memurluğuna alınacaklarda 

aranan Ģartlardan biri değildir? 

 

A) Türk VatandaĢı 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 çekilmiĢ sayılanların, 

yeniden devlet memurluğuna 

atanabilmeleri için geçmesi gereken 

bekleme süresi aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) 3 ay 

B) 6 ay 

C) 1 yıl 

D) 3 yıl 
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24. AĢağıdaki cümlelerde altı çizili 

kelimelerin hangisinde “de” yanlıĢ 

kullanılmıĢtır? 

 

A) Hava kararınca kedisini de eve aldı.   

B) Genel Müdür olan Semih’de gelince 

toplantıya baĢlandı. 

C) Genel Kurmay gündemde bedelli 

askerliğin olmadığını açıkladı. 

D) Biliyorum söylemiĢtin de unutmuĢum 

iĢte. 

 

 

 

 

25. Türkçe aĢağıdaki 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 araĢtırma ve 

inceleme sonuçlarını belirtmek, 

sonuçlarla ilgili değerlendirmeyi 

bildirmek için yazılan yazılara ne denir? 

 

A) Rapor 

B) Dilekçe 

C) ÖzgeçmiĢ 

D) Tutanak 

 

 

 

 

 

27. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde altı 

çizili kelime, bir zarf tümleci görevinde 

kullanılmıĢtır? 

 

A) Kirazlar bütün tezgahları süslemeye 

baĢladı. 

B) Ahmet, sabah uyanınca ilk olarak 

pencereyi açar. 

C) Anahtarı unuttuğundan dıĢarıda kaldı. 

D) Hacılar Mekke’den dönmeye baĢladı. 

28. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde altı 

çizili kelime doğru yazılmıĢtır? 

 

A) ġehre gelen sirkte canbazların 

gösterileri ilgi ile izlendi. 

B) ĠĢyerine yeni alınan makinalar üretim 

miktarını çok arttırdı. 

C) OlgunlaĢan meyvalar toplanmadıkları 

için yere düĢmüĢtü. 

D) Sabah verdiği tahlil sonuçlarını öğleden 

sonra laboratuardan aldı. 

 

 

29. Halkla iliĢkiler çalıĢmalarının hangi 

aĢamasında, halkla iliĢkiler 

çalıĢmalarının üzerine oturacağı 

temellerin oluĢturulabilmesi için hedef 

kitlenin özellikleri, düĢünceleri, 

toplumsal ve kültürel yapıları 

konularında veriler elde edilmeye 

çalıĢılır? 

 

A) Bilgi toplama 

B) Planlama 

C) Uygulama  

D) Değerlendirme 

 

 

30. “Halkla iliĢkiler, kuruluĢu halka tanıtmak 

ve halkı tanıma sanatıdır.” 

tanımlamasında, aĢağıdaki özelliklerden 

hangisine vurgu yapılmamaktadır? 

 

A) Halkla iliĢkilerin karĢılıklılık ilkesine  

B) Halkla iliĢkilerin amacına 

C) Halkla iliĢkilerin yöntemine  

D) Halkla iliĢkilerin içeriğine 

 

 

31. AĢağıdaki uygulamalardan hangisi 

“hizmet standartlarına uyma, vatandaĢa yol 

gösterme, nezaket ve saygı” etik ilkesine 

göre oluĢturulan doğrudan uygulamalar 

arasında yer alır? 

 

A) Kurumlarda strateji birimleri oluĢturma 

B) Kurumlarda danıĢma birimleri 

oluĢturma 

C) Kurumlarda araĢtırma birimleri 

oluĢturma 

D) Kurumlarda proje birimleri oluĢturma 
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32. AĢağıdaki etik ilkelere aykırı olaylardan 

hangisi diğerlerinden farklı bir nitelik 

taĢımaktadır? 

 

A) Bir ildeki kültür ve turizm 

müdürlüğünde görev yapmakta olan 

Salih Bey, çalıĢma arkadaĢlarından 

bazılarının rüĢvet aldıklarını bildiği 

halde bu durumu ilgili makamlara 

bildirmemektedir. 

B) AyĢe Hanım, aynı birimde görev yaptığı 

iĢ arkadaĢlarından birinin haksız yere 

suçlandığını ve cezalandırıldığını bildiği 

halde bu durumu ilgili yerlere 

bildirmemiĢtir. 

C) Yıldız Hanım, tespit ettiği bir 

yolsuzluğu müdürüne ilettiğinde 

müdürü Yıldız hanımında bu durumdan 

faydalanabileceğini söylemesi üzerine 

herhangi bir makama bildirimde 

bulunmamıĢtır.  

D) Melih Bey, daha önce bir arkadaĢının 

çalıĢtığı yerde var olan yolsuzlukları 

Ģikayet ettiği için baĢka bir yere 

sürüldüğüne Ģahit olduğundan, tespit 

ettiği yolsuzlukları bildirmekten 

çekinmektedir. 

 

 
KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI EĞĠTĠM 

NOTLARINDAN HAZIRLANAN SORULAR 

 

33. AĢağıdakilerden hangisi Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ana hizmet 

birimlerinden biri değildir? 

 

A) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü  

B) Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü 

C) Milli Kütüphane BaĢkanlığı 

D) Personel Dairesi BaĢkanlığı 

 

 

34. AĢağıdakilerden hangisi Kültür ve 

Turizm Bakanlığı merkez teĢkilatındaki 

danıĢma ve denetim birimlerinden biri 

değildir? 

 

A) Özel Kalem Müdürlüğü 

B) TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 

C) Hukuk MüĢavirliği 

D) Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği 

35. “Milli sınırlarımız dıĢında kalan kültür 

varlıklarını tespit etmek, karĢılıklı kültürel 

anlaĢmalar ve kültürel mübadele 

programları çerçevesinde bunların bakım 

ve onarımlarını sağlayıcı tedbirleri almak” 

aĢağıdaki birimlerden hangisinin görev 

alanı içindedir? 

 

A) Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü 

B) DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği 

Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı 

C) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü 

D) AraĢtırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

36. 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

uyarınca, Devlet Tiyatroları Genel 

Müdürlüğünün statüsü aĢağıdaki 

seçeneklerden hangisinde doğru olarak 

belirtilmiĢtir? 

 

A) Ana Hizmet Birimi 

B) Yardımcı Hizmet Birimi 

C) DanıĢma ve Denetim Birimi 

D) Bağlı kuruluĢ 

 

 

 

 

 

37. AĢağıdakilerden hangisi Kültür ve 

Turizm Uzman Yardımcılığına 

atanabilme Ģartlarından biri değildir? 

 

A) Sınav tarihinde otuz yaĢından gün 

almamıĢ olmak 

B) 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48.maddesinde sayılan 

koĢulları taĢımak 

C) Yabancı dil ve mesleki bilgi yarıĢma 

sınavında baĢarılı olmak 

D) Bakanlığın faaliyet alanına giren 

konularda en az dört yıllık eğitim veren 

okullardan mezun olmak 



A 

6 

A 

38. “Telif hakları konusunda milletlerarası 

kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak ve gerekli 

çalıĢmaları yürütmek” hangi birimin 

görev alanı içerisinde sayılmaktadır? 

 

A) Telif Hakları ve Sinema Genel 

Müdürlüğü 

B) Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü 

C) DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği 

Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı 

D) AraĢtırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

uyarınca “Eski eserler ve müzelerle ilgili 

bilimsel faaliyetleri yansıtan yayınlar 

yapmak” aĢağıdaki birimlerden 

hangisinin görev alanı içinde 

sayılmaktadır? 

 

A) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü 

B) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü 

C) Milli Kütüphane BaĢkanlığı 

D) Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

uyarınca müsteĢara yardımcı olmak 

amacı ile en çok kaç müsteĢar 

yardımcısı görevlendirilebilir? 

 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 6 

41. Müze müdürlüklerinin tarihi ve 

arkeolojik değerlerin güvenliği ve 

korunması, kültür varlıklarının 

kaçakçılığının önlenmesi, izinsiz define 

arama ve kaçak kazıların yapılması 

konularındaki en öncelikli görevi 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Gerekli tedbirleri almak 

B) Koordinasyonu sağlamak 

C) Gerekli kurumlara bilgi vermek 

D) Tedbirlerin etkinliğini denetlemek 

 

 

 

 

 

42. AĢağıdakilerden hangisi Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüklerinin turizm 

faaliyetleri ile ilgili görevleri arasında 

yer almaz? 

 

A) Seyahat acentelerini denetlemek  

B) Ġlin her alanda tanıtılmasına iliĢkin 

hizmetleri planlamak, yürütmek 

C) Ġl sınırları içerisinde iĢletilmek istenen 

taĢ-çakıl-kum ocağı gibi yapı 

malzemelerinin iĢletme alanına iliĢkin, 

Bakanlıkça verilecek görüĢe esas olmak 

üzere, verileri mahallinden temin ederek 

göndermek 

D) Klasik, çağdaĢ ve geleneksel sanat 

alanlarını takip ederek il içindeki sanat 

faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaĢ 

anlayıĢa uygun olarak yürütülmesi ve 

yayılmasına yönelik faaliyetleri 

desteklemek 

 

 

 

 

43. Ġl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı,  

Ġl Müdürünün bulunmadığı hallerde 

hangi yöntemle Ġl Müdürünün görevini 

yürütebilir? 

 

A) Bakanlık onayı ile 

B) Valilik onayı ile 

C) Valilik teklifi ile 

D) Personel daire baĢkanlığının onayı ile 
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44. AĢağıdakilerden hangisi 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu uyarınca, iç kontrolün 

amaçlarından biri değildir? 

 

A) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer 

düzenlemelere uygun olarak faaliyet 

göstermesini sağlamak 

B) Her türlü mali karar ve iĢlemlerde 

usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi 

C) Varlıkların kötüye kullanılması ve 

israfını önlemek ve kayıplara karĢı 

korunmasını sağlamak 

D) Mali mevzuatın oluĢturulmasını 

sağlamak 

 

 

 

 

 

45. AĢağıdakilerden hangisi 5018 Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa 

göre, kamu maliyesinin temel 

ilkelerinden biri değildir? 

 

A) Kamu mali yönetimi mali disiplini 

sağlar 

B) Kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün 

olarak oluĢturulur ve yürütülür 

C) Maliye politikaları salt ekonomik 

hedeflere yönelik hazırlanır ve 

uygulanır 

D) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin 

hesap verebilmelerini sağlayacak 

Ģekilde oluĢturulur ve yürütülür 

 

 

 

 

 

46. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu uyarınca genel bütçe 

kapsamındaki kamu idarelerinin her 

türlü taĢınır ve taĢınmazlarının satıĢına 

yetkili olan kurum aĢağıdakilerden 

hangisidir? 
 

A) BaĢbakanlık 

B) Maliye Bakanlığı 

C) ÖzelleĢtirme Ġdaresi 

D) Yargıtay 

47. Devlet Memurlarının ġikayet Ve 

Müracaatları Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine göre, adli ve idari 

tahkikata konu olacak nitelikteki 

Ģikayetler dıĢında diğer Ģikayetlerin 

incelenmesi ve bir karara bağlanarak 

Ģikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile 

ilgili iĢlemlerin, Ģikayet dilekçesinin 

karar merciine intikal ettiği tarihi 

izleyen hangi süre içinde yapılması 

zorunludur?  

 

A) 7 gün içinde  

B) 10 gün içinde  

C) 15 gün içinde  

D) 30 gün içinde  

 

 

 

 

 

 

 

 

48. AĢağıdaki Ģube müdürlüklerinden 

hangisi, Tanıtma Genel Müdürlüğü 

Strateji ve Yayınlar Dairesi BaĢkanlığı 

altında faaliyet göstermemektedir?   

 

A) YurtdıĢı KuruluĢlar ġube Müdürlüğü 

B) Dağıtım ġube Müdürlüğü 

C) Kriz ve Koordinasyon ġube Müdürlüğü 

D) Yayın, Redaksiyon, Grafik ve Foto-

Film ġube Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. AĢağıdakilerden hangisi AraĢtırma ve 

Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı daire 

baĢkanlıklarından biri değildir? 

 

A) Halk Kültürünü AraĢtırma Dairesi 

BaĢkanlığı 

B) Seyahat Acenteleri Dairesi BaĢkanlığı 

C) Yaygın Eğitim Dairesi BaĢkanlığı 

D) Turist Rehberliği Dairesi BaĢkanlığı 
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50. AĢağıdakilerden hangisi Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü, merkeze bağlı taĢra 

teĢkilatlarından biri değildir? 

 

A) Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri 

B) Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu 

C) Müze Müdürlükleri 

D) Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 

Müdürlükleri 

 

 

 

51. AĢağıdakilerden hangisi Kütüphanecilik 

Hizmetleri Daire BaĢkanlığı’na bağlı bir 

müdürlüktür? 

 

A) Aksesyon ġube Müdürlüğü 

B) Stratejik Planlama AraĢtırma ve 

Performans ġube Müdürlüğü 

C) Süreli Yayınlar ġube Müdürlüğü 

D) Mikrofilm ve Basımevi ġube 

Müdürlüğü 

 

 

 

52. AĢağıdakilerden hangisi Kütüphanecilik 

Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı’na bağlı 

Ģubelerden biri değildir? 

 

A) Yazma ve Nadir Eserler ġubesi 

B) Yayın Planlama ve Hazırlama ġubesi 

C) Okuyucu Hizmetleri ve Halkla ĠliĢkiler 

ġubesi 

D) Kütüphane Planlama ġubesi 

 

 

 

53. “Mavi Bayrak, HaĢeratla Mücadele, 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 

sürecinde değerlendirme yapmak, görüĢ 

bildirmek” hangi baĢkanlığın görev 

alanları içerisinde yer alır? 

 

A) AraĢtırma ve Değerlendirme Daire 

BaĢkanlığı 

B) Yatırım GeliĢtirme ve Planlama Daire 

BaĢkanlığı 

C) Kültür Merkezleri Daire BaĢkanlığı 

D) Proje ve ĠnĢaat Daire BaĢkanlığı 

54. AĢağıdakilerden hangisi Güzel Sanatlar 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı taĢra 

birimlerinden biri değildir?  

 

A) Devlet Halk Dansları Topluluğu 

B) CumhurbaĢkanlığı Senfoni Orkestrası 

C) Türk Müziği ve Dans Toplulukları 

ġubesi 

D) Ankara Devlet Türk Halk Müziği 

Korosu 

 

 

 

 

 

55. AĢağıdakilerden hangisi UNESCO 

dünya miras listesinde yer alan kültür 

ve tabiat varlıklarımızdan biri değildir? 

 

A) Balıklı Göl 

B) Göreme ve Kapadokya Milli Parkı 

C) Nemrut Dağı 

D) Safranbolu  

 

 

 

 

 

56. Büro yönetiminde öne çıkan teknolojik 

alet aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Telefon  

B) Faks  

C) Bilgisayar  

D) Hesap makinesi 

 

 

 

 

 

57. AĢağıdakilerden hangisi “Sekreterlik” 

kavramı için doğrudur? 

 

A) Sır saklayan kiĢi demektir. 

B) Emir alarak sorumluluk alma yeteneği 

gösterir. 

C) Yetki sınırları içinde bile olsa karar 

veremez. 

D) Kurum içindeki tüm iĢleyiĢi bilmesi 

gerekmez. 
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58. AĢağıdakilerden hangisi “Hizmet 

grupları” tanımını ifade eder? 

 

A) Aynı düzeydeki unvanların gruplan-

dırılmasını ifade eder. 

B) HiyerarĢi, görev, yetki ve sorumluluk 

açısından benzer veya aynı düzeydeki 

unvanların gruplandırılmasını ifade 

eder. 

C) Bakanlık teĢkilatında 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi memur olarak 

çalıĢanları ifade eder. 

D) 3046 sayılı Kanunda belirtilen 

hiyerarĢik kademeler çerçevesinde daha 

üst hiyerarĢi içindeki görevleri ifade 

eder. 

 

 

 

 

 

 

59. AĢağıdakilerden hangisi araĢtırma ve 

planlama hizmetleri grubunda yer alır? 

 

A) Folklor araĢtırmacısı 

B) Raportör 

C) Ayniyat saymanı 

D) Hukuk müĢaviri 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

uyarınca, Bilgi Edinme Değerlendirme 

Kurulunun toplanma usulüne iliĢkin 

aĢağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç 

duyulduğu her zaman BaĢkanın çağrısı 

üzerine toplanır. 

B) Kurul önceden kararlaĢtırılan günde 

haftalık olarak toplanır. 

C) Kurul BaĢkanın çağrısı üzerinde yılda 

üç kez toplanır. 

D) Kurul Adalet Bakanının çağrısı üzerine 

toplanır. 

61. 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

uyarınca, baĢvuru üzerine istenen bilgi 

ve belgeye eriĢim süresi aĢağıdaki 

seçeneklerden hangisinde doğru olarak 

verilmiĢtir? 

 

A) Bir hafta 

B) 15 gün 

C) 20 gün 

D) 45 gün 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne veya 

yetkili makamlara verilen veya 

gönderilen dilekçelerde aĢağıdakilerden 

hangisinin bulunması gerekli değildir? 

 

A) Dilekçe sahibinin adı-soyadı 

B) Dilekçe sahibinin imzası 

C) Dilekçe sahibinin iĢ veya ikametgah 

adresi 

D) Dilekçe sahibinin mesleği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Disiplin kurulları ve disiplin amirleri 

hakkında yönetmelik hükümlerine göre, 

aĢağıdakilerden hangisi il disiplin 

kurullarında yer almaz? 

 

A) Vali veya görevlendireceği Vali 

Muavini  

B) Hukuk ĠĢleri Müdürü 

C) Cumhuriyet Savcısı 

D) Defterdar 
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64. AĢağıdakilerden hangisi, Yüksek 

Disiplin Kurullarının kendilerine intikal 

eden dosyaların tetkiki sırasında 

kullanabilecekleri yetkilerden biri 

değildir?  

 

A) Kurumlardan bilgi almak  

B) Yeminli tanık ve bilirkiĢi dinlemek veya 

niyabeten dinletmek  

C) Mahallen keĢif yapmak veya yaptırmak 

D) Ġlgiliye verilen cezayı tamamen ortadan 

kaldırarak ayrı bir ceza tayin etmek 

 

 

 

 

 

 

65. Mal varlığında önemli bir değiĢiklik 

olan kamu görevlisinin mal bildiriminde 

bulunma süresi aĢağıdaki seçeneklerden 

hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

 

A) Mal varlığındaki önemli değiĢikliğin 

olduğu yılın sonunda 

B) Mal varlığında önemli değiĢikliği 

izleyen bir ay içinde 

C) Mal varlığındaki önemli değiĢikliği 

izleyen 15 gün içinde 

D) Mal varlığındaki önemli değiĢikliği 

dikkate almaksızın “0” ve “5” ile biten 

yıllarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. 3628 sayılı Mal Bildiriminde 

Bulunulması, RüĢvet ve Yolsuzluklarla 

Mücadele Kanunu uyarınca, Vakıfların 

Ġdare Organlarında görev alanlar için 

mal bildiriminin verileceği mercii 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Adalet Bakanlığı 

B) ĠçiĢleri Bakanlığı 

C) Bulundukları Ġl Valilikleri 

D) Vakıflar Genel Müdürlüğü 

67. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, mevcut kuruluĢ biçimine 

bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu 

tüzel kiĢiliklerince genel idare esaslarına 

göre yürütülen asli ve sürekli kamu 

hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlere 

verilen isim aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Memur 

B) SözleĢmeli personel 

C) Geçici personel 

D) ĠĢçi   

 

 

 

 

68. Devlet memurlarının görev ve 

sorumlulukları ile ilgili aĢağıdakilerden 

hangisi doğru değildir? 

 

A) Devlet memurları kanun, tüzük ve 

yönetmeliklerde belirtilen esaslara 

uymakla ve amirler tarafından verilen 

görevleri yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

B) Devlet memurları görevlerinin iyi ve 

doğru yürütülmesinden amirlerine karĢı 

sorumludur. 

C) Devlet memuru, amirinden aldığı emri, 

Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik 

hükümlerine aykırı görürse, yerine 

getirmez ve bu aykırılığı o emri verene 

bildirir.  

D) Amir, konusu suç teĢkil eden emrinde 

ısrar eder ve bu emrini yazı ile 

yenilerse, memur bu emri yapmaya 

mecburdur. 

 

 

 

 

69. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa göre, 

memurların sahip olduğu genel 

haklardan biri değildir? 

 

A) Uygulamayı isteme hakkı 

B) Müracaat, Ģikayet ve dava açma hakkı 

C) Toplu sözleĢme ve grev hakkı 

D) Sendika kurma hakkı 
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70. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, bir meslek veya sanat okulunu 

bitirenler, Türk Medeni Kanununun 

12’nci maddesine göre kazai rüĢt kararı 

almak Ģartıyla en az kaç yaĢını 

doldurunca devlet memurluklarına 

atanabilirler? 

 

A) 14 yaĢ  

B) 15 yaĢ  

C) 16 yaĢ  

D) 17 yaĢ 

 

 

 

 

 

71. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, aĢağıdakilerden hangisi aday 

memurların tabi tutulduğu eğitimlerden 

biri değildir? 

 

A) Temel eğitim 

B) Hazırlayıcı eğitim 

C) Örgün eğitim 

D) Staj 

 

 

 

 

 

72. 657 sayılı kanuna göre, aĢağıdakilerden 

hangisi mazeret izni ile ilgili olarak 

doğru değildir? 

 

A) Memura, eĢinin doğum yapması 

hâlinde, isteği üzerine on gün babalık 

izni verilir.  

B) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, 

doğumdan sonra sekiz hafta olmak 

üzere toplam onaltı hafta süreyle analık 

izni verilir.  

C) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi 

için, doğum sonrası analık izni süresinin 

bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda 

günde üç saat, ikinci altı ayda günde 

birbuçuk saat süt izni verilir. 

D) Kadın memur süt iznini, amirin uygun 

bulacağı zamanlarda ve izin verilen 

sayıda kullanır. 

73. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununda 

öngörülen disiplin cezalarından biri 

değildir? 

 

A) Kınama 

B) Devlet memurluğundan çıkarma 

C) Yer değiĢtirme 

D) Aylıktan kesme 

 

 

 

74. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, baĢka yerdeki görevlere atananlar, 

atama emirlerinin kendilerine tebliğ 

tarihinden itibaren hangi süre içinde o 

yere hareket ederek iĢe baĢlamak 

zorundadırlar? 

 

A) 7 gün 

B) 10 gün 

C) 15 gün 

D) 30 gün 

 

 

 

75. AĢağıdakilerden hangisi 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa göre, 

memuru görevden uzaklaĢtırmaya 

yetkili değildir? 

 

A) Atamaya yetkili amirler 

B) Bakanlık ve genel müdürlük müfettiĢleri 

C) Ġllerde valiler 

D) Yüksek disiplin kurulu 

 

 

 

 

76. AĢağıdakilerden hangisi kınama cezasını 

gerektiren fiil ve hallerden biri değildir? 

  

A) ĠĢ arkadaĢlarına, maiyetindeki personele 

ve iĢ sahiplerine kötü muamelede 

bulunmak 

B) Verilen emirlere itiraz etmek 

C) Yetkili olmadığı halde basına, haber 

ajanslarına veya radyo ve televizyon 

kurumlarına bilgi veya demeç vermek 

D) Göreve sarhoĢ gelmek, görev yerinde 

alkollü içki içmek 



A 

12 

A 

77. Kurum ve kuruluĢlar 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa göre, çalıĢtırdıkları 

personele ait kadrolarda 

…………….oranında  özürlü çalıĢtırmak 

zorundadır. 

 

Yukarıda verilen ifadenin doğru 

olabilmesi için boĢluğa getirilecek oran 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

 

A) % 2  

B) % 3  

C) % 4  

D) % 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Kasım ayının 11’inde 2011 yılındaki 

resmi yazılarda tarih yazılıĢı aĢağıdaki 

seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

verilmiĢtir? 

 

A) 11.11.2011 

B) 11-11-2011 

C) 11/11/2011 

D) 11,11,2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Resmi yazılarda kullanılan yazı tipi ve 

karakter boyutu aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Times New Roman yazı tipi, 12 

karakter boyutu 

B) Cambria yazı tipi, 10 karakter boyutu 

C) Arial Black yazı tipi, 12 karakter boyutu 

D) Verdana yazı tipi, 11 karakter boyutu 

80. Resmi yazı bir kiĢiye gönderiliyorsa o 

kiĢiye ve unvanına yönelik kullanılması 

gereken doğru hitap Ģekli hangi 

seçenekte verilmiĢtir? 

 

A) Sayın  Halim Selim 

Eskimahalle Kaymakamı 

B) Sayın  Halim SELĠM 

Eskimahalle Kaymakamı 

C) Sayın  HALĠM Selim 

Eskimahalle Kaymakamı 

D) Sayın  HALĠM SELĠM 

Eskimahalle Kaymakamı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BĠTTĠ.  

CEVAPLARINIZI KONTROL EDĠNĠZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuĢmak ve soru sormak yasaktır. Aynı Ģekilde görevlilerin de 

adaylarla yakından ve alçak sesle konuĢmaları yasaktır. 

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

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

sınav görevlilerince BĠREYSEL SINAV ĠPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkıĢanları uyarmak 

zorunda değil; 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. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dıĢarı çıkmak yasaktır. Sınavın baĢlamasını izleyen ilk 30 

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

salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın baĢlamasını 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 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. 

7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

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

salonundan dıĢarıya çıkarmaları yasaktır. 

9. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılmayacaktır. 

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

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

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

teslim etmeleri gerekir.  

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

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

hakkınızda yasal iĢlem yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 

 

 

 


