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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 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. 



1 

   

 

 

ORTAK KONULAR  

 

T.C. ANAYASASI 

 

1. 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 

 

2. 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 

 

3. 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  

 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış 

Antlaşması’nda görüşülen konulardan 

biri değildir? 

 

A) Mısır sorunu 

B) Boğazlar 

C) Savaş tazminatları 

D) Devlet borçları 

 

 

7. 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 

 

 

8. 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 

Bu kitapçıktaki sorular size dağıtılan eğitim 

notlarından hazırlanmıştır. 
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9.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 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 

 

11. 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 

 

12. 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 

 

13. 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 

 

14. Aşağıdaki görev unvanı belirtilen me-

muriyetlere ait boş kadrolardan hangi-

sine açıktan vekil ataması yapılamaz? 

 

A) İmamlık 

B) Tabiplik 

C) Mimarlık 

D) Saymanlık 
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15. 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. 

 

 

16. 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 

 

 

17. 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  

18. 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 

 

 

19. 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  

 

 

20. 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. 
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21. 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 

 

 

 

 

 

 

22. 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 

 

 

 

 

 

 

23. 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 

 

24. “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. 

 

 

25. 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. 

 

 

26. 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) (;) (:) (;) (“) (.) 
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27. “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. 

 

 

28. 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 

 

29. 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 

30. 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 

 

31. 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 

 

32. 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 
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ALAN BİLGİSİ 

 

4848 SAYILI KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 

HAKKINDA KANUN 

 

33. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun hükümleri-

ne göre “Diğer ülke sanatlarının yurt 

içinde tanıtılması amacıyla tedbirler al-

mak” görevi, Kültür ve Turizm Bakan-

lığı’nın hangi biriminin görevleri ara-

sında yer almaktadır? 

 

A) Telif Hakları Genel Müdürlüğü 

B) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 

C) Sinema Genel Müdürlüğü 

D) Tanıtma Genel Müdürlüğü 

 

34. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun hükümleri-

ne göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Ge-

nel Müdürlüğü’nün teşkilat içerisindeki 

yeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Merkez teşkilatı ana hizmet birimlerin-

dendir. 

B) Merkez teşkilatı danışma ve denetim bi-

rimlerindendir. 

C) Merkez teşkilatı yardımcı hizmet birim-

lerindendir. 

D) Taşra teşkilatı birimidir. 

 

35. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun’a göre, aşa-

ğıda verilen seçeneklerden hangisi mer-

kez teşkilatındaki danışma ve denetim 

birimlerinden biri değildir? 

 

A) Teftiş Kurulu Başkanlığı 

B) Hukuk Müşavirliği 

C) Bakanlık Müşavirleri 

D) Tanıtma Genel Müdürlüğü 

 

36.  

I. Milli Kütüphane Başkanlığı 

II. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

III. Devlet Opera ve Balesi Genel Mü-

dürlüğü 

IV. Sinema Genel Müdürlüğü 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun’da yukarı-

dakilerden hangileri bakanlığın bağlı 

kuruluşları arasında yer almaktadır? 

 

A) I ve II 

B) I ve IV 

C) II ve III 

D) II ve IV 

 

 

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI 

KANUNU 

 

37. Bilgi Edinme Kanunu gereği bilgi edin-

me istemi reddedilmiş olan başvuru sa-

hibi, yargı yoluna başvurmadan önce 

kararın tebliğinden itibaren kaç gün 

içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme 

Kurulu’na itiraz edebilir? 

 

A) 45 

B) 30 

C) 15 

D) 7 

 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI 

KANUNU 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Dev-

let Memurları Kanunu’nun temel ilkele-

rinden biri değildir? 

 

A) Sınıflandırma 

B) Kariyer 

C) Liyakat 

D) Eşitlik 
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39. 657 sayılı Kanun’a göre,  aşağıdakiler-

den hangisi Devlet memurlarının taraf-

sızlık ilkesi kapsamında yer almaz? 

 

A) Devlet memurları siyasi partiye üye 

olamazlar. 

B) Devlet memurları, kamu görevleri hak-

kında basına, haber ajanslarına veya 

radyo ve televizyon kurumlarına bilgi 

veya demeç veremezler.  

C) Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, 

cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, 

din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar. 

D) Herhangi bir siyasi parti, kişi veya züm-

renin yararını veya zararını hedef tutan 

bir davranışta bulunamazlar. 

 

 

40. Amirin emrini ifa ile ilgili aşağıdakiler-

den hangisi doğru değildir? 

 

A) Hukuka aykırı emirler yerine getirilmez 

ve bu aykırılık o emri verene bildirilir. 

B) Hukuka aykırı emrin yerine getirilme-

sinden doğacak sorumluluk emri verene 

aittir.  

C) Amir konusu suç teşkil eden emrinde ıs-

rar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, 

memur bu emri yapmaya mecburdur.  

D) Konusu suç teşkil eden emri yerine geti-

ren kimse sorumluluktan kurtulamaz.  

 

 

41. 657 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakiler-

den hangisi Devlet memurluğu için ara-

nan genel şartlardan biri değildir? 

 

A) En az ortaokul mezunu olmak 

B) Genel olarak 18 yaşını tamamlamış ol-

mak 

C) Kamu haklarından mahrum bulunma-

mak 

D) Görevini devamlı yapmasına engel ola-

bilecek akıl hastalığı bulunmamak 

 

42. 657 sayılı Kanun’a göre, Devlet memur-

larının adaylık süreci ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Aday olarak atanmış Devlet memuru-

nun adaylık süresi bir yıldan az iki yıl-

dan çok olamaz.  

B) Aday olarak atanan memurların, Devlet 

memuru olarak atanabilmeleri için 

adaylık süresi içinde temel ve hazırlayı-

cı eğitim ve staj devrelerinin her birinde 

başarılı olmaları şarttır.  

C) Adaylık süresi içinde aday memurun 

başka kurumlara nakli yapılamaz.  

D) Adaylık süresi içinde aday memurun 

kurumla ilişkisi kesilemez. 

 

 

 

43. 657 sayılı Kanun’a göre, başka yerdeki 

bir göreve atananlardan kanuni süresi 

içinde hareket ederek belli yol süresi so-

nunda yeni görevlerine başlamayanlara, 

eski görevlerinden ayrılış ve yeni görev-

lerine başlayış tarihleri arasında aylık 

verilmemek şartı ile kaç günlük bir süre 

daha verilebilir? 

 

A) 5 gün 

B) 7 gün 

C) 10 gün 

D) 15 gün 

 

 

 

44. 657 sayılı Kanun’a göre, olağanüstü ma-

zeretle memurluktan çekilme isteğinde 

bulunup ayrılanlar, ne kadar süre sonra 

Devlet memurluğuna tekrar atanabilir-

ler? 

 

A) 6 ay  

B) 1 yıl 

C) 2 yıl 

D) 3 yıl 



8 

   

45. 657 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakiler-

den hangisi kınama cezasını gerektiren 

fiil ve hallerden biridir? 

 

A) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenle-

mek 

B) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine 

riayet etmemek 

C) Görev sırasında amirine sözle saygısız-

lık etmek  

D) Verilen emirlere itiraz etmek 

 

 

 

46. 657 sayılı Kanun’a göre, disiplin cezasını 

gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarih-

ten itibaren ne kadar süre içinde disiplin 

cezası verilmediği takdirde ceza verme 

yetkisi zamanaşımına uğrar? 

 

A) 3 ay 

B) 6 ay 

C) 1 yıl 

D) 2 yıl 

 

 

 

SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

47. 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değer-

lendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Des-

teklenmesi Hakkında Kanun hükümleri 

uyarınca desteklemeye ilişkin iş ve iş-

lemler, Sinema Genel Müdürlüğü’ne 

bağlı hangi daire başkanlığınca yerine 

getirilmektedir? 

 

A) Strateji Geliştirme Uluslararası İlişkiler 

ve Denetim Daire Başkanlığı 

B) Destek Hizmetleri ve Arşiv Daire Baş-

kanlığı 

C) Destekleme Ödemeleri ve Takip Daire 

Başkanlığı 

D) Destekleme Daire Başkanlığı 

 

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN 

AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

48. En üst disiplin amirleriyle ilgili aşağıda-

ki eşleştirmelerden hangisi doğru değil-

dir? 

 

A) Başbakanlık – Başbakanlık Müsteşarı 

B) İlçe – Belediye Başkanı 

C) Bakanlık – Bakanlık Müsteşarı 

D) İl – Vali 

 

 

 

 

3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE  

BULUNULMASI, RÜŞVET VE  

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE  

KANUNU 

 

49. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

hükümlerine göre, siyasi parti genel 

başkanları mal bildirimlerini hangi 

merciye vermek zorundadır? 

 

A) Adalet Bakanlığı 

B) TBMM Başkanlığı 

C) Başbakanlık 

D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

 

 

 

 

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE 

KONTROL KANUNU 

 

50. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakiler-

den hangisi genel bütçe kapsamındaki 

kamu idaresidir? 

 

A) Türkiye İstatistik Kurumu 

B) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

C) Atatürk Kültür Merkezi 

D) Çukurova Üniversitesi 
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DEVLET ARŞİVLERİ YÖNETMELİĞİ 

 

51. Kurum Arşivinde birimlere göre tasnif 

edilmiş ve kronolojik sıraya konulmuş ar-

şiv malzemesinin, evrak ön yüz alt bölü-

müne siyah ıstampa mürekkebi kullanıla-

rak “Arşiv Yer Damgası” basılır. 

  

Söz konusu “Arşiv Yer Damgası”nda 

kurum, birim, alt birim ve hizmet türü 

kodu yazıldıktan sonra gelen bilgilerin 

sıralaması aşağıdakilerden hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Evrak sıra numarası – Kutu veya klasör 

numarası – Dosya numarası 

B) Dosya numarası – Evrak sıra numarası – 

Kutu veya klasör numarası 

C) Kutu veya klasör numarası – Evrak sıra 

numarası – Dosya numarası 

D) Kutu veya klasör numarası – Dosya nu-

marası – Evrak sıra numarası 

 

 

İL KÜLTÜR VE TURİZM  

MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, 

SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

52. Aşağıdakilerden hangisi İl Kültür ve 

Turizm Müdürünün görev ve yetkileri 

arasında yer almaz? 

 

A) İl Müdürlüğü görevlerinin kamu hizmeti 

gereklerine uygun olarak etkin, verimli 

ve en az maliyetle yürütülmesi için ted-

birleri almak ve uygulamak 

B) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirle-

mek, eğitim plan ve programlarını ha-

zırlamak, uygulamak veya uygulanma-

sını sağlamak 

C) Valilik onayı ile Vali adına evrak imza-

lamak  

D) İhtiyacı olan personeli belirleyerek ma-

aşlarına ek ödeme yapılmasını sağlamak 

53.  

I. İl içinde yapılacak her türlü tören ve 

kutlama haftalarıyla ilgili olarak Mü-

dürlüğe düşen görevleri yerine ge-

tirmek 

II. Seyahat acentelerini denetlemek 

III. Mavi Bayrak çalışmaları kapsamında 

İl Sağlık Müdürlüklerinin deniz suyu 

analizleri ile ilgili çalışmaları sağla-

narak, analiz sonuçlarını Bakanlığa 

bildirmek 

IV. Müdürlük ve bağlı birimlerin taşınır 

mal işlemlerini yapmak ve yaptırmak 

V. İl ile ilgili gerçekleştirilmek istenen 

belgesel nitelikli film ve benzeri sa-

natsal faaliyetlere yardımcı olmak 

VI. Ulusal ve yerel basım yayım kuruluş-

larıyla işbirliği yaparak yöreyi tanıtı-

cı haber ve çalışmaların yaygınlaştı-

rılmasını sağlamak 

 

Yukarıdakilerden hangileri İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün turizm faaliyet-

leri ile ilgili görevleri arasında yer alır? 

 

A) III ve V 

B) II, III ve VI 

C) II, IV ve VI 

D) I, II, IV ve V 

 

 

 

DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

54. Rusya Federasyonu ile yapılan “2012-

2013 Turizm Alanında İşbirliği Ortak 

Eylem Programı” hangi tarihte ve nere-

de imzalanmıştır? 

 

A) İstanbul – 2011 

B) İstanbul – 2012 

C) Ankara – 2012 

D) Moskova – 2012 
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4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER 

KAMU GÖREVLİLERİNİN  

YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 

 

55. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri-

nin Yargılanması Hakkında Kanun hü-

kümlerine göre, soruşturma izni verme-

ye yetkili merci, suçun ilgili kanun 

hükmü kapsamında öğrenilmesi tari-

hinden itibaren (uzatma hariç) kaç gün 

içinde izin konusundaki kararını ver-

mek zorundadır? 

 

A) 15 

B) 30 

C) 60 

D) 90 

 

 

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

 

56.  

I. Görevde yükselme sınavından 70 ve 

üzeri almak  

II. KPDS’den en az (C) düzeyinde başa-

rılı olmak 

III. Müze Müdürlüğü ihtisas elemanı ol-

mak  

IV. Toplam hizmetinin en az iki yılını 

Bakanlıkta geçirmiş olmak 

 

Bir kişinin Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı’nın “Müze Araştırmacısı” kadrosuna 

atanabilmesi için yukarıdaki şartlardan 

hangisini taşımasına gerek yoktur? 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

57. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yatı-

rımlar Şubesi Müdürlüğü’nün bağlı ol-

duğu Daire Başkanlığı aşağıdaki seçe-

neklerin hangisinde doğru olarak ve-

rilmiştir? 

 

A) Restorasyon Dairesi Başkanlığı 

B) Yüksek Kurul Dairesi Başkanlığı 

C) Müzeler Dairesi Başkanlığı 

D) Uygulamalar Dairesi Başkanlığı 

 

 

58. “Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi 

devirlere ait olup ender bulunmaları veya 

özellikleri ve güzellikleri bakımından ko-

runması gerekli yer üstünde, yer altında 

veya su altında bulunan değerlerdir.” 

 

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki seçe-

neklerden hangisine aittir? 

 

A) Geleneksel varlıklar 

B) Tabiat varlıkları 

C) Kültür varlıkları 

D) Sit 

 

 

59. Korunması gerekli taşınmaz kültür ve 

tabiat varlıklarının intifa haklarının, be-

lirli sürelerle kamu hizmetlerinde kulla-

nılmak üzere, Devlet dairelerine, kamu 

kurum ve kuruluşlarına, kamu menfaa-

tine yararlı milli derneklere bırakılması 

veya gerçek ve tüzel kişilere kiraya ve-

rilmesi, aşağıda verilen kurumlardan 

hangisinin iznine tabidir? 

 

A) Kültür ve Turizm Bakanlığı 

B) Bakanlar Kurulu 

C) İl Kültür Turizm Müdürlüğü 

D) İl Belediye Meclisi 
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60.  

I. Kaya mezarlıkları 

II. Yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar 

III. Resimli mağaralar 

IV. Özellik gösteren ağaç ve ağaç toplu-

lukları 

V. Ören yerleri 

 

Yukarıda verilenlerden hangileri “ta-

şınmaz kültür varlığı” örneklerinden-

dir? 

 

A) I ve II 

B) I, III ve IV 

C) II, III ve IV 

D) I, II, III ve V 

 

 

 

 

 

 

 

61. Aşağıda verilenlerden hangisi korunma-

sı gerekli taşınmaz kültür ve tabiat var-

lıklarından değildir? 

 

A) Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle 

zaman kavramı ve tescil söz konusu ol-

maksızın Milli Mücadele ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük ta-

rihi olaylara sahne olmuş binalar ve tes-

pit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal 

ATATÜRK tarafından kullanılmış evler 

B) Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup 

önem ve özellikleri bakımından Kültür 

ve Turizm Bakanlığı’nca korunmalarına 

gerek görülen taşınmazlar 

C) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 

20’nci yüzyıl sonuna kadar yapılmış ta-

şınmazlar 

D) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür 

varlıkları 

 

62. Sınır boyu ve yasak bölgede bulunan 

kültür ve tabiat varlıklarının korunması 

ve değerlendirilmesi, aşağıda verilen ku-

rumlardan hangisi ile yerine getirilir? 

  

A) Kültür ve Turizm Bakanlığı 

B) Milli Savunma Bakanlığı 

C) Kara Kuvvetleri Komutanlığı 

D) Türk Silahlı Kuvvetleri 

 

 

 

63. Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi ve Atatürk'e ait korunması ge-

rekli taşınır kültür varlıkları, aşağıda 

verilen hangi kurum tarafından satın 

alınamaz? 

 

A) Türk Silahlı Kuvvetleri 

B) Kültür ve Turizm Bakanlığı 

C) Milli Savunma Bakanlığı 

D) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu 

 

 

 

 

64.  

I. Bakanlığın ilgili Müsteşar Yardımcı-

sı 

II. Orman Genel Müdürü veya Yardım-

cısı 

III. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı 

IV. Vakıflar Genel Müdürü veya Yar-

dımcısı 

 

Yukarıda verilenlerden hangileri Kültür 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 

üyelerindendir? 

 

A) I ve II 

B) I, II ve III 

C) I, III ve IV 

D) I, II, III ve IV 
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65. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Müze 

Müdürünün görevlerinden biri değildir? 

 

A) Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının 

korunmasından birinci derece sorumlu-

dur. 

B) Yıllık istatistik bilgilerin sağlıklı tespi-

tini ve Ocak ayı içinde Bakanlığa gön-

derilmesini sağlar. 

C) Her yıl Temmuz ayının sonuna kadar 

bir yıl sonraki çalışma programını ve 

müze bütçesini hazırlar ve Bakanlığa 

gönderir. 

D) Personelin göreve devamını, çalışmala-

rının verimli olmasını, işbirliğini ve di-

siplinini sağlar. 

 

 

66. “Üzerinde kurban kesilen ve tanrıya sunu 

yapılan masaya benzer, yüksekçe olan, ge-

nellikle taştan ve yuvarlak veya dörtgen 

şekilde yapılan, kurban kanlarının akması-

na mahsus bir deliği olan mimari öğe.” 

 

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağı-

daki seçeneklerin hangisinde doğru ola-

rak verilmiştir? 

 

A) Akroter 

B) Altar 

C) Agora 

D) Alabastron 

 

 

 

67. Topkapı Sarayı’nın mevcut eşyası ile 

müze olarak ziyarete açılması Bakanlar 

Kurulu kararıyla hangi yılda gerçek-

leşmiştir? 

 

A) 1923 

B) 1924 

C) 1925 

D) 1926  

 

68.  

 Devlet gücünün doruğuna MÖ 8. 

yüzyılda ulaşmış ve bu dönemde 

devletin sınırları Urmiye Gölü’nden 

Fırat Nehri Vadisi’ne, Aras Neh-

ri’nden Musul’a uzanan geniş bir 

alana yayılmıştır. 

 Dilleri üzerinde yapılan çalışmalar, 

bu halkın Hurri dilinin bir lehçesini 

konuştuğuna işaret etmektedir. 

 Ülke ve çevresi maden yatakları açı-

sından oldukça zengindir. Bu zengin-

liği en güzel yansıtan eser grupların-

dan bir tanesi kalkan ve miğferlerdir. 

Bunların üzerinde ait oldukları kralın 

adı ile çeşitli insan ve hayvan tasvir-

leri vardır. 

 

Yukarıda özellikleri verilen uygarlık 

aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru 

olarak verilmiştir? 

 

A) Frig Krallığı 

B) Hitit Krallığı 

C) Urartu Krallığı 

D) Lidya Uygarlığı 

 

 

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

69. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 

halk, çocuk, ihtisas kütüphanelerinin 

kuruluş, görev, sorumluluk ve hizmetle-

ri ile yönetimine ilişkin esaslar hangi 

yönetmelikle düzenlenmiştir? 

 

A) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın 

Seçme Yönetmeliği 

B) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yö-

netmeliği 

C) Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği 

D) Edebiyat Eserlerinin Teşvik Edilmesi 

Hakkında Yönetmelik 
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YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

70. Genel Müdürlüğün görevlerinin yürü-

tülmesinde gerekli görülen her türlü 

araştırmaları yapmak veya yaptırmak, 

Genel Müdürlüğün ilgi alanına giren 

konulara ilişkin istatistikleri toplamak, 

derlemek, değerlendirmek hangi daire 

başkanlığının görevleri arasındadır? 

 

A) Deniz Turizmi Daire Başkanlığı 

B) Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire 

Başkanlığı 

C) Proje ve İnşaat Daire Başkanlığı 

D) Araştırma ve Değerlendirme Daire Baş-

kanlığı 

 

GÜZEL SANATLAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

71. Aşağıdakilerden hangisi Güzel Sanatlar 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı Resim ve 

Heykel müzelerinden biri değildir? 

 

A) Ankara Resim ve Heykel Müzesi 

B) İzmir Resim ve Heykel Müzesi 

C) Eskişehir Resim ve Heykel Müzesi 

D) Erzurum Resim ve Heykel Müzesi 

 

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI 

 

72. Görevleri arasında “Kütüphane’nin 

bilgisayara dayalı bilgi sistemi çalışma-

larını planlamak ve işletilmesini sağla-

mak” olan daire başkanlığı, aşağıdaki 

seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

 

A) Kütüphanecilik Hizmetleri Daire Baş-

kanlığı 

B) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

C) Okuyucu Hizmetleri Daire Başkanlığı 

D) Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı 

 

TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

73. Aşağıdakilerden hangisi 4848 sayılı Kül-

tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkındaki Kanun uyarınca, Te-

lif Hakları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

Mevzuat Dairesi Başkanlığı içerisinde 

yer alan koordinatörlüklerden biri de-

ğildir? 

 

A) Hukuk İşleri Grup Koordinatörlüğü 

B) Fikri Haklar Grup Koordinatörlüğü 

C) Uluslararası İlişkiler Grup Koordinatör-

lüğü 

D) Meslek Birlikleri ve Denetim Grup Ko-

ordinatörlüğü 

 

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 

(1-23'ÜNCÜ MADDELER) 

 

74. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 

ihale komisyonu en az kaç kişiden olu-

şur? 

 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

 

 

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

75. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi 

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlü-

ğü’ne ait bir daire başkanlığı değildir? 

 

A) Halk Kültürü Bilgi Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı 

B) Kültür - Turizm Uygulamaları ve Et-

kinlikleri Dairesi Başkanlığı 

C) Emlak ve Teşvik Dairesi Başkanlığı 

D) Somut Olmayan Türk Kültür Mirası 

Dairesi Başkanlığı 
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TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

76. Bakanlığın yayın politikası çerçevesinde 

ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini, 

doğal güzelliklerini ve insan yaşamını 

konu alan, yayımlanmış olan eserlerin 

incelenmesi hangi daire başkanlığının 

görev alanına girmektedir? 

 

A) Strateji ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı 

B) Bütçe ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı 

C) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

D) Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

 

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 

 

77. Harcırah Kanunu gereğince verilecek 

yurtdışı gündeliklerinin miktarı her ma-

li yılda nasıl belirlenir? 

 

A) İlgili kurumların teklifiyle Maliye Ba-

kanlığı tarafından 

B) Maliye Bakanlığı’nın teklifiyle Dışişleri 

Bakanlığı tarafından 

C) Maliye Bakanlığı’nın teklifiyle Bakan-

lar Kurulu tarafından 

D) Hazine Müsteşarlığı’nın teklifiyle Mali-

ye Bakanlığı tarafından 

 

78. Harcırah Kanunu’na göre, taç giyme ve 

cenaze merasimleri gibi özel öneme sahip 

bir merasim dolayısıyla yabancı ülkelere 

gönderilecek olanlara verilecek yevmiye 

miktarı Bakanlar Kurulu kararıyla yasadaki 

azami haddin belirli bir oranı kadar arttırı-

labilir.  

 

Bakanlar Kurulu tarafından yapılabile-

cek artırım miktarı, azami haddin yüzde 

kaçı nispetindedir? 

 

A) % 50 

B) % 60 

C) % 75 

D) % 100 

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA 

UYULACAK USUL VE ESASLARA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

79. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyu-

lacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetme-

lik hükümlerine göre, bizzat yapılan 

başvurularda, başvuru anında fark 

edilmediği halde, sonradan tespit edilen 

eksikliklere ilişkin olarak aşağıdakiler-

den hangisi yapılır? 

 

A) Eksiklik, başvuru sahibine bildirilir. 

B) Başvuru kabul edilir. 

C) Başvuru iptal edilir. 

D) Eksiklik anında giderilir. 

 

 

 

RESMİ YAZIŞMALARDA  

UYGULANACAK ESAS VE USULLER 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

80. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas 

ve Usuller Hakkında Yönetmelik uya-

rınca, kağıt kullanılarak hazırlanan 

resmi yazılarda nüsha sayısı aşağıdaki 

seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

 

A) 1  

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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. 

 

 

 

 

 
 

  


