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*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

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 gerek-

siz işaret koymayınız. 

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

munda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 

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

lemek yararınıza olabilir. 

8. Boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 

 

 

 



 

 



 

 

 

ALAN BİLGİSİ 

 

4848 SAYILI KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 

HAKKINDA KANUN 

 

1.  

I. Personel Dairesi Başkanlığı 

II. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koor-

dinasyon Dairesi Başkanlığı 

III. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

IV. Özel Kalem Müdürlüğü 

V. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür-

lüğü 

 

Yukarıdakilerden hangileri Kültür ve 

Turizm Bakanlığı merkez teşkilatındaki 

yardımcı hizmet birimlerindendir? 

 

A) I, II ve V 

B) I, III ve IV 

C) II, III ve V 

D) II, IV ve V 

 

 

 

 

 

 

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun hükümleri-

ne göre, Hukuk Müşavirliği’nin teşkilat 

içerisindeki yeri aşağıdaki seçeneklerin 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Merkez teşkilatı ana hizmet birimlerin-

dendir. 

B) Merkez teşkilatı yardımcı hizmet birim-

lerindendir. 

C) Taşra teşkilatı birimidir. 

D) Merkez teşkilatı danışma ve denetim bi-

rimlerindendir. 

3. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun hükümleri-

ne göre “Fikir ve Sanat Eserleri Kanu-

nu’yla Bakanlığa verilen vazifeleri yü-

rütmek” görevi, Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı’nın hangi biriminin görevleri 

arasında yer almaktadır? 

 

A) Sinema Genel Müdürlüğü 

B) Telif Hakları Genel Müdürlüğü 

C) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 

D) Özel Kalem Müdürlüğü 

 

 

 

 

4. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun hükümleri-

ne göre, aşağıdakilerden hangisi Bakan-

lığın bağlı kuruluşlarından biridir? 

 

A) Milli Kütüphane Başkanlığı 

B) Sinema Genel Müdürlüğü 

C) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

D) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI 

KANUNU 

 

5. Bilgi Edinme Kanunu gereği bilgi edin-

me istemi reddedilmiş olan başvuru sa-

hibi, yargı yoluna başvurmadan önce 

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na 

itiraz ederse, Kurul kaç iş günü içerisin-

de bu konudaki kararını vermek duru-

mundadır? 

 

A) 10 

B) 15 

C) 30 

D) 45  

Bu kitapçıktaki sorular size dağıtılan eğitim 

notlarından hazırlanmıştır. 



657 SAYILI DEVLET MEMURLARI 

KANUNU 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Dev-

let Memurları Kanunu kapsamında yer 

alır? 

 

A) Anayasa Mahkemesi üyeleri  

B) Üniversitelerin öğretim üye ve yardım-

cıları 

C) Belediye konservatuvar ve orkestrala-

rında çalışan sanatkar memurlar 

D) Belediyelerin kurdukları birlikler ile 

bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş-

larda çalışan memurlar 

 

 

 

7. Kalkınma planı, yıllık program ve iş 

programlarında yer alan önemli proje-

lerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, iş-

letilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri 

ve istisnai hallere münhasır olmak üzere 

özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ih-

tiyaç gösteren geçici işlerde çalıştırılma-

sına karar verilen kamu hizmeti görevli-

si, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edi-

lir? 

 

A) Memur 

B) Sözleşmeli personel 

C) Geçici personel 

D) İşçi 

 

 

 

8. ‘‘Kanunlarda yazılı haller dışında Dev-

let memurunun memurluğuna son veri-

lememesi” 657 sayılı Kanun’da hangi 

kavram ile açıklanmaktadır? 

 

A) Uygulamayı isteme hakkı 

B) Güvenlik 

C) Kadroluluk 

D) Güvence 

9. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memur-

ları için 657 sayılı Kanun ile getirilen 

(görevli oldukları kurumların iştirakle-

rinde kurumlarını temsilen alacakları 

görevler hariç) ticaret ve diğer kazanç 

getirici faaliyetlerde bulunma yasağı 

kapsamında değildir?  

 

A) (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını ge-

rektirecek bir faaliyette bulunma 

B) Sermaye şirketlerinde pay sahibi olma  

C) Ticari mümessil tayin edilme 

D) Kollektif şirket ortağı olma 

 

10. Aşağıdakilerden hangisinin 657 sayılı 

Kanun’a göre devlet memuru olma 

hakkı yoktur? 

 

A) Hırsızlık suçundan hüküm giyip afla 

serbest bırakılanlar 

B) İlkokul mezunu olanlar 

C) Bir yıldan daha az süreli hapis cezasını 

gerektiren bir suçtan hüküm giyenler 

D) Askerlik çağına gelip yedek sınıfa geçi-

rilmiş olanlar 

 

11. “Devlet memuru iken muvazzaf askerlik 

hizmetini yapmak üzere silah altına alınan-

lardan askerlik görevini tamamlayıp me-

muriyete dönmek isteyenler, terhis tarihin-

den itibaren (.............) içinde kurumlarına 

başvurmak ve kurumları da başvurma tari-

hinden itibaren azami (.............) içinde il-

gilileri göreve başlatmak zorundadırlar.”  

 

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerle-

re gelebilecek uygun süreler, sırasıyla 

aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru 

olarak verilmiştir? 

 

A) 15 gün - 15 gün 

B) 15 gün - 30 gün 

C) 30 gün - 15 gün 

D) 30 gün - 30 gün 

 



12. 657 sayılı Kanun’a göre, yıllık izinlerin 

kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakiler-

den hangisi doğru değildir? 

 

A) Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı 

zamanlarda kullanılabilir.  

B) Yıllık izinler, toptan veya ihtiyaca göre 

kısım kısım kullanılabilir.  

C) Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada 

verilebilir. 

D) Cari yıl ile bir önceki yıla ait kullanıl-

mayan izin hakları düşer.  

 

 

 

 

 

 

13. 657 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakiler-

den hangisi uyarma cezasını gerektiren 

fiil ve hallerden biri değildir? 

 

A) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri 

eşyayı özel işlerinde kullanmak 

B) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç 

gelmek 

C) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine 

riayet etmemek 

D) Usulsüz müracaat veya şikayette bu-

lunmak 

 

 

 

 

 

 

14. 657 sayılı Kanun’a göre, ticaret ve diğer 

kazanç getirici faaliyetlerde bulunma 

yasağını ihlal eden Devlet memuru aşa-

ğıdaki disiplin cezalarından hangisi ile 

cezalandırılır?  

 

A) Uyarma 

B) Aylıktan kesme  

C) Kademe ilerlemesinin durdurulması  

D) Devlet memurluğundan çıkarma 

İL KÜLTÜR VE TURİZM  

MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, 

SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

15.  

I. İl’deki folklor değerlerini araştırmak, 

denetlemek, teşvik etmek ve gerekti-

ğinde bunlara rehberlik edecek ça-

lışmaları yürütmek 

II. İl içinde yapılacak her türlü tören ve 

kutlama haftalarıyla ilgili olarak Mü-

dürlüğe düşen görevleri yerine ge-

tirmek 

III. Mavi Bayrak çalışmaları kapsamında 

İl Sağlık Müdürlüklerinin deniz suyu 

analizleri ile ilgili çalışmalar sağlana-

rak, analiz sonuçlarını Bakanlığa bil-

dirmek 

IV. Yerli ve yabancı seyahat ticareti ku-

ruluşları ile ortak projeler geliştirmek 

ve bunların faaliyetlerine yardımcı 

olmak 

V. Bakanlık belgeli turizm işletmeleri-

nin uygulayacakları fiyatların tasdik 

işlemlerini yürütmek 

VI. İl ile ilgili gerçekleştirilmek istenen 

belgesel nitelikli film ve benzeri sa-

natsal faaliyetlere yardımcı olmak 

 

Yukarıdakilerden hangileri İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün turizm faaliyet-

leri ile ilgili görevleri arasında yer alır? 

 

A) I, II ve VI 

B) II, IV ve V 

C) III, IV ve V 

D) II, IV, V ve VI 

 

 

 

 

 

 

 



16. Aşağıdakilerden hangisi İl Kültür ve 

Turizm Müdürünün görev ve yetkileri 

arasında yer almaz? 

 

A) Valilik onayı ile Vali adına evrak imza-

lamak 

B) Personelin görevlerini yapmalarını ve 

mesaiye devamlarını takip etmek 

C) İl dâhilinde yapılacak toplantılarda İl 

Müdürlüğü’nü temsil etmek veya tem-

silci göndermek 

D) İl Müdürlüğü’ne verilen işlerin yürü-

tülmesinde gerçek ve tüzel kişiler ara-

sında işbirliği ve koordinasyonu sağla-

mak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN 

AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

17. “Kurumların Disiplin Kurulları ve Yüksek 

Disiplin Kurulları başkan ve üyelerinin gö-

revlendirme süresi ……yıldır. Süresi do-

lanların yeniden aynı süre ile görevlendi-

rilmeleri …………” ifadesinin doğru 

olabilmesi için boşluklara sırasıyla aşa-

ğıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 

A) 5 – mümkün değildir. 

B) 4 – mümkündür. 

C) 3 – mümkün değildir. 

D) 2 – mümkündür.  

 

3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE  

BULUNULMASI, RÜŞVET VE  

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE  

KANUNU 

 

18. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

hükümlerine göre seçimle göreve gelen 

bir ilçe belediye başkanı, seçimin kesin-

leşmesinden itibaren kaç ay içinde mal 

bildirimi vermek zorundadır? 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER 

KAMU GÖREVLİLERİNİN  

YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 

 

19. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri-

nin Yargılanması Hakkında Kanun hü-

kümlerine göre, ast memurla üst memu-

run aynı fiile iştiraki (birlikte suç işle-

meleri) halinde, soruşturma izni hangi 

merciden istenilir? 

 

A) Bağlı olunan merci dikkate alınmaksızın 

Yargıtay’dan  

B) Bağlı olunan merci dikkate alınmaksızın 

Danıştay’dan 

C) Üst memurun bağlı olduğu merciden 

D) Ast memurun bağlı olduğu merciden 

 



DEVLET ARŞİVLERİ YÖNETMELİĞİ 

 

20. Kurum arşivine devredilmiş ve tasnif edile-

rek birimleri tespit edilmiş olan evrak ve 

vesikaların kendi içerisinde “gün, ay ve 

yıl” şeklinde kronolojik sıraya konulması 

işlemi gerçekleştirilir.  

 

Söz konusu kronolojik sıralama yapılır-

ken göz önüne alınan hususlarla ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış-

tır? 

 

A) Üzerinde gün ve ay olmayıp, sadece yıl 

bilgisi olan evraklar, daha kolay bulun-

mak amacıyla ait oldukları yılın en ba-

şına konulur. 

B) Sıralama işlemi küçük tarihten büyük 

tarihe doğru yapılır. Birden fazla eki bu-

lunan dokümanların sıralanmasında ay-

nı usul uygulanır. 

C) Üzerinde tarih olmadığı halde tahmini 

tarihlemesi yapılan evrakların, tahmini 

tarihleme kaydı, köşeli parantez içeri-

sinde gösterilir. 

D) Eski harfli belgelerdeki Hicri ve Rumi 

tarihler, Miladi tarihe çevrilerek sırala-

maya alınır. 

 

 

 

 

 

 

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE 

KONTROL KANUNU 

 

21. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakiler-

den hangisi genel bütçe kapsamındaki 

kamu idaresidir? 

 

A) Gazi Üniversitesi 

B) Türk Patent Enstitüsü 

C) Sermaye Piyasası Kurulu 

D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

 

22.  

I. Kütüphane Müdür Yardımcısı kadro-

sunda toplam en az dört yıl asaleten 

çalışmış olmak 

II. Fakülte veya dört yıllık yüksekokul 

mezunu olmak 

III. Toplam hizmetinin en az iki yılını 

Bakanlıkta geçirmiş olmak 

IV. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü ve Milli Kütüphane Baş-

kanlığı ihtisas elemanı olmak 

 

Görevde yükselme sınavında başarılı olan 

ve 657 sayılı DMK 68/B’de aranan şartları 

taşıyan bir kişinin Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı’nın “Kütüphane Müdürü” kadrosu-

na atanabilmesi için yukarıdaki şartları da 

taşıması gerekmektedir.  

 

Buna göre yukarıda numaralandırılmış 

olan şartlardan hangisi yanlış olarak 

ifade edilmiştir? 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

 

 

 

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi Personel ve 

Mali İşler Daire Başkanlığı’na bağlı bir 

şube müdürlüğü değildir? 

 

A) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 

B) Mali İşler Şube Müdürlüğü 

C) Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 

D) İdari İşler Şube Müdürlüğü 



24. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 

halk, çocuk, ihtisas kütüphanelerinin 

kuruluş, görev, sorumluluk ve hizmetle-

ri ile yönetimine ilişkin esaslar aşağıdaki 

yönetmeliklerin hangisiyle düzenlenmiş-

tir? 

 

A) Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği 

B) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın 

Seçme Yönetmeliği 

C) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yö-

netmeliği 

D) Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi 

Hakkında Yönetmelik 

 

 

 

 

25. Bakanlığa bağlı kütüphanelere satın 

alma, bağış ve değişim yoluyla kazandı-

rılacak yayınların seçim ve değerlendi-

rilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda-

ki yönetmeliklerin hangisiyle düzenlen-

miştir? 

 

A) Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği 

B) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın 

Seçme Yönetmeliği 

C) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yö-

netmeliği 

D) Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi 

Hakkında Yönetmelik 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi Kütüphane 

Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı bir 

şube müdürlüğü değildir? 

 

A) Kütüphane Planlama Şube Müdürlüğü 

B) Materyal Sağlama Şube Müdürlüğü 

C) Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü 

D) Satın Alma Şube Müdürlüğü 

 

27. İl veya ilçe halk kütüphanesine bağlı 

olarak on sekiz yaşına kadar olan çocuk-

lara ayrı bir binada hizmet veren kü-

tüphanelere ne ad verilir? 

 

A) Derleme Kütüphanesi 

B) Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi 

C) Gezici Kütüphane 

D) Halk Kütüphanesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. İl veya ilçe halk kütüphanesine bağlı 

olarak hizmet veren ve hedef kitlesi ile 

dermesi özel olan kütüphane çeşidi aşa-

ğıdaki seçeneklerin hangisinde doğru 

olarak verilmiştir? 

 

A) Halk Kütüphanesi 

B) Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi 

C) Edebiyat Müze Kütüphanesi 

D) İhtisas Kütüphanesi 

 

 

 

 

 

 

 

29. İl merkezinde kurulan ve varsa şube 

halk, çocuk ile ihtisas kütüphanelerinin 

bağlı olduğu kütüphane çeşidi aşağıdaki 

seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

 

A) Gezici Kütüphane 

B) Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi 

C) İl Halk Kütüphanesi 

D) İlçe Halk Kütüphanesi 

 



30. Semt, bucak, kasaba ve diğer yerleşim 

merkezlerinde il veya ilçe halk kütüp-

hanesine bağlı olarak hizmet veren kü-

tüphane çeşidi aşağıdaki seçeneklerin 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi 

B) Şube Halk Kütüphanesi 

C) Edebiyat Müze Kütüphanesi 

D) İlçe Halk Kütüphanesi 

 

 

 

31. Bir kütüphanenin hizmete açılabilmesi 

için gerekli olan materyal sayısı yerleşim 

yerinin nüfusu ölçü alınmak suretiyle, 

kaç kişiye bir kitap düşecek şekilde be-

lirlenir? 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

 

 

32. Çocuk kütüphaneleri ile çocuk bölümle-

ri kaç yaşına kadar olan çocuklara hiz-

met verir? 

 

A) 9 

B) 12 

C) 13 

D) 14 

 

 

 

33. Kitap dışı materyaller için ödünç verme 

süresi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

 

A) 5 gün 

B) 7 gün 

C) 9 gün 

D) 11 gün 

 

34.  

I. İç Kontrol Sistemi Şubesi Müdürlü-

ğü 

II. Yayıncılık İşleri ve Fuarlar Şubesi 

Müdürlüğü 

III. Bütçe ve Performans Şubesi Müdür-

lüğü 

IV. Bilgi Yönetimi Sistemleri Şubesi 

Müdürlüğü 

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 

Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı’na 

bağlı şube müdürlüklerindendir? 

 

A) Yalnız I 

B) I, II ve III 

C) I, III ve IV 

D) I, II, III ve IV 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

35.  

I. Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı 

II. Kültür - Turizm Uygulamaları ve 

Etkinlikleri Dairesi Başkanlığı 

III. Turizm Eğitimi Dairesi Başkanlığı 

IV. Somut Olmayan Türk Kültür Mirası 

Dairesi Başkanlığı 

 

Yukarıda verilen başkanlıklardan han-

gileri Araştırma ve Eğitim Genel Mü-

dürlüğü’ne ait daire başkanlıkların-

dandır? 

 

A) I ve II 

B) I, II ve III 

C) II, III ve IV 

D) I, II, III ve IV 

 



KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

36. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nde görev alan genel mü-

dür yardımcısı sayısı aşağıdaki seçenek-

lerin hangisinde doğru olarak verilmiş-

tir? 

 

A) Üç 

B) Dört 

C) Beş 

D) Altı 

 

 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Plan-

lama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 

bünyesindeki şube müdürlüklerinden 

değildir? 

 

A) Personel Şube Müdürlüğü 

B) Koordinasyon ve Sektörel İlişkiler Şube 

Müdürlüğü 

C) Mevzuat ve Evrak - Arşiv Şube Müdür-

lüğü 

D) Uygulama ve İzleme Şube Müdürlüğü 

 

 

 

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi Kütüphanecilik 

Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı ça-

lışan şube müdürlüklerinden değildir? 

 

A) Dış İlişkiler ve Kültürel Faaliyetler Şu-

be Müdürlüğü 

B) Kataloglama ve Sınıflama Şube Müdür-

lüğü 

C) Yönetim Bilgi Sistemleri ve Bilgi İşlem 

Şube Müdürlüğü 

D) Kitap Dışı Materyaller Şube Müdürlüğü 

 

GÜZEL SANATLAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

39. Görevleri arasında “Devlet Opera ve 

Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Ti-

yatroları Genel Müdürlüğü ödenekleri-

nin kullanılmasına ilişkin işlemleri yü-

rütmek” olan daire başkanlığı aşağıda-

ki seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

 

A) Stratejik Planlama ve Koordinasyon 

Dairesi Başkanlığı 

B) Müzik ve Sahne Sanatları Dairesi Baş-

kanlığı 

C) Plastik Sanatlar Dairesi Başkanlığı 

D) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

40. 1971 tarihinde Dünya Kültürel ve Doğal 

Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçeve-

sinde oluşturulan Dünya Miras Liste-

si’nde ülkemizden kaç adet kültür varlı-

ğı yer almaktadır? 

 

A) 7 

B) 9 

C) 11 

D) 13 

 



TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

41. 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Ka-

nun uyarınca aşağıdakilerden hangisi 

Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

Meslek Birlikleri Daire Başkanlığı’nın 

görevleri arasında sayılamaz? 

 

A) Meslek birlikleri ile ilgili her türlü iş ve 

işlemleri yürütmek 

B) Destekleme komisyonunu kurmak ve 

her türlü çalışmayı koordine etmek 

C) Genel Müdürlük otomasyon sistemi 

(TEHAKSİS) kullanıcılarının sisteme 

ilişkin çalışmalarını yürütmek 

D) Proje belgelerinin tümüne ilişkin elekt-

ronik arşiv oluşturmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

42. Aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliş-

tirme Uluslararası İlişkiler ve Denetim 

Daire Başkanlığı’nın görevlerinden biri 

değildir? 

 

A) Genel Müdürlük personelinin atama, 

nakil, sicil, terfi, ücret, maaş, emeklilik 

ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek 

B) Genel Müdürlük bütçesini hazırlamak 

C) Genel Müdürlüğün görev alanına giren 

konularda performans ve kalite ölçütleri 

geliştirmek 

D) Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli 

strateji ve politikalarını belirlemek 

 

TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi Strateji ve Ya-

yınlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı bir 

şube müdürlüğü değildir? 

 

A) İdari İşler Şube Müdürlüğü 

B) Dağıtım Şube Müdürlüğü 

C) Kriz ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü 

D) Seyahati Geliştirme Şube Müdürlüğü 

 

 

RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANA-

CAK ESAS VE USULLER HAKKINDA 

YÖNETMELİK 

 

44. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas 

ve Usuller Hakkında Yönetmelik uya-

rınca, aşağıdakilerden hangisi gizlilik 

derecesi taşıyan resmi yazışmalar için 

belirlenen gizlilik derecelerinden biri 

değildir? 

 

A) Gizli 

B) Çok gizli 

C) Hizmete özel 

D) Önemli 

 

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 

(1-23'ÜNCÜ MADDELER) 

 

45. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, 

kanunda belirtilen hallerde kullanılabi-

len, ihale sürecinin iki aşamalı olarak 

gerçekleştirildiği ve idarenin, ihale ko-

nusu işin teknik detayları ile gerçekleş-

tirme yöntemlerini ve belli hallerde fiya-

tı isteklilerle görüştüğü ihale usulü aşa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) Açık ihale usulü 

B) Pazarlık usulü 

C) Belli istekliler arasında ihale usulü 

D) Kapalı teklif usulü 

 



KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA 

UYULACAK USUL VE ESASLARA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

46.  

I. Verimlilik 

II. Hesap Verebilirlik 

III. Hızlılık 

IV. Düşük Maliyet 

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyu-

lacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetme-

likle ulaşılmak istenen amaçlardandır? 

 

A) Yalnız I 

B) I ve III 

C) I, III ve IV 

D) I, II, III ve IV 

 

 

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 

 

47. Harcırah Kanunu’nda geçen “aile fert-

leri” ibaresi, memur ve hizmetli bakı-

mından aşağıdakilerden hangisini kap-

samaz? 

 

A) Nişanlısını 

B) Bakmakla yükümlü olduğu usulünü 

(üstsoyunu) 

C) Bakmakla yükümlü olduğu füruunu 

(altsoyunu) 

D) Bakmakla yükümlü olduğu kız kardeş-

lerini  

 

 

48. Harcırah Kanunu gereğince verilecek 

yurtiçi gündeliklerinin miktarı, her yıl 

için nasıl belirlenir? 

 

A) Maliye Bakanlığı’nca belirlenir. 

B) Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 

C) Cumhurbaşkanlığı’nca belirlenir. 

D) Bütçe Kanunları ile belirlenir. 

 

ORTAK KONULAR  

 

T.C. ANAYASASI 

 

49. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki han-

gi hallerde temel hak ve hürriyetlerin 

kullanılmasının durdurulması mümkün 

değildir? 

 

A) Savaş 

B) Seferberlik 

C) Sıkıyönetim 

D) Ekonomik kriz 

 

 

50. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi yapacağı seçimler 

dahil bütün işlerinde üye tam sayısının 

ne kadarı ile toplanır? 

 

A) Salt çoğunluğu  

B) Yarısı 

C) Üçte biri 

D) Dörtte biri 

 

 

51. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-

sında belirtilen Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin bilgi edinme ve denetim yol-

ları arasında yer almaz? 

 

A) Soru 

B) Genel Görüşme 

C) Yüce Divan 

D) Gensoru  

 

 

52. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denet-

leme Kurulu’nun görev alanı dışında-

dır? 

 

A) Yargı Organları 

B) Üniversiteler 

C) Sendikalar 

D) Vakıflar 

 



ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP 

TARİHİ, ULUSAL GÜVENLİK 

 

53. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan son-

ra işgalci devletlere karşı bir tepki ola-

rak ortaya çıkan direniş gücü aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Reddi İlhak 

B) Kuva-yı Milliye 

C) Kuva-yı İnzibatiye 

D) İrade-i Milliye 

 

 

54. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış 

Antlaşması’nda görüşülen konulardan 

biri değildir? 

 

A) Mısır sorunu 

B) Boğazlar 

C) Savaş tazminatları 

D) Devlet borçları 

 

 

55. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün 

Halkçılık ilkesinin özelliklerinden biri 

değildir? 

 

A) Fert ve sınıf egemenliğinin olmaması 

B) Bütün vatandaşların kanun önünde eşit 

olması 

C) Milli egemenliğin esas alınması 

D) Ortak mülkiyet anlayışının olması 

 

 

56. Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı döne-

minde, Türk dış politikası ile ilgili ola-

rak aşağıdaki gelişmelerden hangisi ya-

şanmış olamaz? 

 

A) Milletler Cemiyeti’ne üyelik 

B) Sadabat Paktı’na üyelik 

C) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imza-

lanması 

D) Montrö Sözleşmesi’nin imzalanması 

 

57.  

I. Saltanatın kaldırılması 

II. Ankara’nın başkent olması 

III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul 

edilmesi 

IV. Halifeliğin kaldırılması 

V. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın ku-

rulması 

 

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri 

Cumhuriyetin ilanından önce gerçek-

leşmiştir? 

 

A) I ve II 

B) II ve III 

C) III ve IV 

D) IV ve V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni 

Kanunu ile; 

 

I. Kadınlara siyasal haklar verilmesi 

II. Mirastan kadınla erkeğin eşit olarak 

yararlanması 

III. Resmi nikâhın devlet tarafından ya-

pılması 

IV. Patrikhane ve konsolosluklara mah-

keme kurma yetkisi verilmesi 

 

durumlarından hangisini veya hangile-

rini gerçekleştirmek mümkün olmuştur? 

 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) III ve IV 

 



DEVLET TEŞKİLATI İLE İLGİLİ 

MEVZUAT 

 

59. Bakanlıklarda; Müsteşar, aşağıdaki 

birimlerden hangisine emir ve talimat 

veremez? 

 

A) Personel Genel Müdürlüğü  

B) Özel Kalem Müdürlüğü 

C) Bakanlık Teftiş Kurulu   

D) Strateji Daire Başkanlığı 

 

 

 

 

 

 

 

60. Türk Kamu Yönetimi’nde üniversiteler 

ve KİT’ler hangi tür yönetim kuruluşu 

sınıfına girer? 

 

A) Yerel Yönetimler 

B) Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim  

C) Yer Yönünden Yerinden Yönetim 

D) Siyasal Yerinden Yönetim 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. İktisadi devlet teşekküllerinin veya ka-

mu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı 

ortaklıklarının, özel kesime ait anonim 

ortaklıklarında sahip oldukları en az 

yüzde on beş, en çok yüzde elli paya ne 

ad verilir? 

 

A) Müessese 

B) İştirak 

C) Bağlı Ortaklık 

D) İşletme 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI 

KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 

 

62. Aşağıdaki görev unvanı belirtilen me-

muriyetlere ait boş kadrolardan hangi-

sine açıktan vekil ataması yapılamaz? 

 

A) İmamlık 

B) Tabiplik 

C) Mimarlık 

D) Saymanlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Devlet memurlarının ödev ve sorumlu-

lukları ile ilgili olarak aşağıda verilen 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal 

veya tedbirsizliği sonucu idare zarara 

uğratılmışsa bu zararın, ilgili memur ta-

rafından rayiç bedeli üzerinden öden-

mesi esastır. 

B) Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle 

ilgili olarak uğradıkları zararlardan do-

layı, öncelikle bu görevleri yerine geti-

ren personel aleyhine dava açarlar. 

C) Devlet memurları kendileriyle, eşlerine 

ve velayetleri altındaki çocuklarına ait 

taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve 

borçları hakkında, mal bildiriminde bu-

lunurlar. 

D) Devlet memurları, kamu görevleri hak-

kında basına, haber ajanslarına veya 

radyo ve televizyon kurumlarına bilgi 

veya demeç veremezler. 

 



64. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Ka-

nun’a tabi kurumlarda çalıştırılan me-

murların hizmet sınıfları arasında sayı-

lamaz? 

 

A) Teknik hizmetler sınıfı 

B) Avukatlık hizmetleri sınıfı  

C) Yardımcı hizmetler sınıfı 

D) Kültür ve sanat hizmetleri sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

65. Aynı yerdeki görevlere atanan memur-

lar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ 

tarihinden itibaren hangi süre içinde işe 

başlamak zorundadır? 

 

A) Tebliğ gününü izleyen gün 

B) Tebliğ gününü izleyen iş günü 

C) Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde  

D) Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde  

 

 

 

 

 

 

 

66. Aşağıdakilerden hangisi memurların 

derece yükselmesinin usul ve şartların-

dan biri değildir?  

 

A) Yapılan görevde yükselme sınavında 

başarılı olması 

B) Üst derecelerden boş bir kadronun bu-

lunması 

C) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu dere-

cenin 3’üncü kademesinde 1 yıl bulun-

muş olması 

D) Kadronun tahsis edildiği görev için ön-

görülen nitelikleri elde etmiş olması 

 

67. Aşağıdakilerden hangisi devlet memur-

luğu görevini sona erdiren nedenlerden 

biri değildir?  

 

A) Memurluğa alınma şartlarından her- 

hangi birini taşımadığının sonradan an-

laşılması   

B) Memurluktan çekilme 

C) İstek, yaş haddi, malûllük sebeplerinden 

biri ile emekliye ayrılma 

D) Görevi yapmaya engel olacak derecede 

ağır hastalık  

 

 

 

 

 

68. Devlet memurlarının mazeret izinleri ile 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğru değildir? 

 

A) Memura, eşinin doğum yapması hâlin-

de, isteği üzerine on gün babalık izni 

verilir.  

B) Memura, kendisinin evlenmesi halinde, 

isteği üzerine yedi gün izin verilir.  

C) Memura eşinin, çocuğunun ölümü hâl-

lerinde isteği üzerine yedi gün izin veri-

lir.  

D) Memura, kendisinin veya eşinin ana, 

baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde is-

teği üzerine beş gün izin verilir. 

 

 

 

 

 

69. 657 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakiler-

den hangisi devlet memurlarına verilen 

disiplin cezalarından biri değildir?  

 

A) Zorunlu hizmet 

B) Aylıktan kesme  

C) Kademe ilerlemesinin durdurulması  

D) Devlet memurluğundan çıkarma 

 



70. Aşağıdakilerden hangisi, haklarında 

görevden uzaklaştırılma kararı verilen 

memurun, soruşturma veya yargılama 

süreci sonunda, yetkili mercilerce göreve 

tekrar başlatılması zorunlu olan haller-

den biri değildir? 

 

A) Haklarında memurluktan çıkarmadan 

başka bir disiplin cezası verilen haller 

B) Yargılamanın yenilenmesine karar veri-

len haller 

C) Hükümden evvel haklarındaki kovuş-

turma genel af ile kaldırılan haller 

D) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin 

olsun veya olmasın memurluğa engel 

olmayacak bir ceza ile hükümlü olup 

cezası ertelenen haller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Aşağıdakilerden hangisi, memuru gö-

revden uzaklaştırmaya yetkili değildir? 

 

A) Atamaya yetkili amir 

B) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri  

C) Cumhuriyet savcısı 

D) Vali 

 

TÜRKÇE DİLBİLGİSİ VE RESMİ YAZIŞMA 

KURALLARI 

 

72. “Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.” 

 

Bu cümlede altı çizili sözcükte görülen 

ses olayının aynısı aşağıdakilerin hangi-

sinde vardır? 

 

A) Anlaşamadığımız için yollarımızı ayır-

dık. 

B) Hafta sonu ne yapacağımıza bir türlü 

karar veremedi. 

C) Akşamki yemekte görüşlerimi açıkla-

dım. 

D) Kapı çalındı, gelen uzun zamandır bek-

lediğim postaydı. 

 

 

73. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 

harflerin yazımından kaynaklı bir yan-

lışlık yapılmıştır? 

 

A) Sınav sonuçları 24 Ocak’ta açıklana-

cakmış. 

B) Seni görünce Dünyalar benim oldu. 

C) Bir haftadır Doğu Anadolu’da kar yağı-

yor. 

D) Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölü-

dür. 

 

 

74. Ünlü düşünür şöyle der ( ) ( ) Kusursuz bir 

çakıl taşı olacağına ( ) kusurlu bir elmas ol 

( ) ( ) 

 

Bu parçada boş bırakılmış yerlere sıra-

sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden 

hangisi getirilmelidir?  

 

A) (:) (“) (,) (.) (”) 

B) (;) (...) (,) (.) (“) 

C) (:) (“) (;) (”) (.) 

D) (;) (:) (;) (“) (.) 

 



75. “Güleryüzlü olmayan bir kişi, çalışmama-

lıdır.” 

 

Bu cümlenin öge dizilişi, aşağıdaki cüm-

lelerden hangisi ile özdeştir? 

 

A) En sevdiğim çay bardağımı, kırmışsın. 

B) Çantasını hazırladıktan sonra, yemeğe 

başladık. 

C) Belediye, yol çalışmalarına başlamış. 

D) Kucağı bebekli genç kadın, ağlıyordu. 

 

 

76. Başkanın iyi akşamlar dilekleriyle toplantı 

başlatıldı. Başkan, toplantının gündemini 

okudu, yoklamayı aldı. Birinci gündemin 

tartışılması için ilk sözü muhasebe müdürü 

aldı. Muhasabe müdürü Sayın..... 

 

Bu parça aşağıdaki resmi yazı türlerin-

den hangisinden alınmış olabilir? 

 

A) Dilekçe 

B) Özgeçmiş 

C) Karar 

D) Tutanak 

 

 

HALKLA İLİŞKİLER 

 

77. Aşağıdakilerden hangisi kamu yöneti-

minde halkla ilişkilerin amaçlarından 

biridir? 

 

A) Kamuoyunu aydınlatmak; örgütü, onun 

izlediği hizmet politikasını benimset-

mek 

B) Örgütün kurumsal kimliğinin oluştu-

rulmasına ve benimsetilmesine yardımcı 

olmak 

C) Demokratik değerlerin gelişmesine kat-

kıda bulunmak 

D) Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı 

ve toplumsal sorumluluk duygularını 

geliştirmek 

78. Bilgi toplama aşamasında diğerlerine 

göre daha ayrıntılı ve güvenilir sonuçlar 

veren etkin metot aşağıdakilerden han-

gisidir? 

 

A) Hedef kitle hakkında yayınlanmış kitap, 

makale ve inceleme gibi yayınlardan el-

de edilen bilgiler 

B) Hedef kitle içinde uzun süre yaşamış ki-

şilerden elde edilen bilgiler 

C) Kuruluşa gelen mektuplar ve başvuru-

lardan elde edilen bilgiler  

D) Kişisel soruşturma yöntemi ile elde edi-

len bilgiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 

 

79. Aşağıdakilerden hangisi hediye alma 

kapsamı dışındadır? 

 

A) Hizmetten yararlananların vereceği her 

türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü he-

diyeler 

B) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet 

ilişkisi içinde olanlardan alınan borç 

veya krediler 

C) Finans kuruluşlarından piyasa koşulla-

rına göre alınan krediler 

D) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet 

satın alırken, satarken veya kiralarken 

piyasa fiyatına göre makul olmayan be-

deller üzerinden yapılan işlemler 

 



80. Aşağıdakilerden hangisi etik komisyon-

larının işlevleri arasında yer almaz? 

 

A) Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü 

yerleştirmek ve geliştirmek 

B) Hediye alma yasağının kapsamını belir-

lemek ve uygulamasını izlemek 

C) Etik uygulamaları değerlendirmek 

D) Personelin etik davranış ilkeleri konu-

sunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili 

olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde 

bulunmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 

 



 

 

 

 



 

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, sı-

nav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınav-

ları 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 görev-

liler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav ku-

rallarına 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 hiç-

bir 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 ek-

sik 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. CE-

VAPLARIN 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. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydet-

meye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında 

bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etme-

leri gerekir.  

10. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim edi-

niz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda 

yasal işlem yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 

 

 
 

  


