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A

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	10.00’da	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektro-

nik	iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	
etmeniz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	başka	adayın	sınav	evrakını	kul-
lanmanız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	belgenizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	
sayılacaktır.

4.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	kop-
ya	tespiti	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

2. GRUP
İDARE İŞLER 

MÜDÜRÜ

Adı ve Soyadı : .....................................................	
T.C. Kimlik No : .....................................................

ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Atama Yapılacak Görevin Niteliği 100 110

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.	 Cevap	kâğıdınızdaki	bilgilerin	doğruluğunu	kontrol	ediniz	ve	cevap	kâğıdınızı	mürekkepli	kalemle	imzala-

yınız.
2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru 

kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu	durumu	salon	görevlilerine	bildirmediğiniz	ya	da	geç	bildirdiğinizde	tüm	
sorumluluk	size	ait	olacaktır.

3. Kitapçık	türünüzü	cevap	kâğıdınızdaki	ilgili	alana	kodlayınız.	Değerlendirme	işlemleri	cevap	kâğıdındaki	
kodlamalara	göre	yapıldığından,	eksik	ya	da	hatalı	kodlamalarda	sorumluluk	size	ait	olacaktır.

4.	 Cevap	kâğıdı	üzerinde	kodlamalarınızı	kurşun	kalemle	yapınız.
5.	 Değiştirmek	 istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	örselemeden	temizce	siliniz	ve	yeni	

cevabınızı	kodlayınız.
6.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	sağlayınız.
7.	 Soru	kitapçığınızın	ön	yüzündeki	ilgili	yerlere	ad,	soyad	ve	T.C.	kimlik	numaranızı	yazınız.
8.	 Her	sorunun	DÖRT	seçeneğinden	sadece	biri	doğrudur.	Doğru	seçeneği,	cevap	kâğıdınızın	ilgili	sütununa	

soru	numarasını	dikkate	alarak	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kodlayınız.	Soru kitapçığı üzerinde yapı-
lan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

9.	 Yanlış	cevaplarınız	dikkate	alınmadan	sadece	doğru	cevaplarınız	üzerinden	puanlama	yapılacaktır.
10.	Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları,	yanınızda	götürmek	amacıyla	kaydetmeyiniz;	hiçbir	şekilde	dışa-

rı	çıkarmayınız.
11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.



2

İDARE İŞLER MÜDÜRÜ A
1.    I. İnsan haklarına saygılı olması

 II. Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması
III. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti 

olması

T.C. Anayasası’na göre, yukarıdakilerden 
hangileri Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerin-
dendir?

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

2.  T.C. Anayasası’na göre “egemenlik”le ilgili 
aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
B) Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir 

kişiye bırakılamaz.
C) Türk Milleti, egemenliğini yalnızca Bakanlar 

Kurulu kanalıyla kullanır.
D) Hiçbir kimse kaynağını Anayasa´dan almayan 

bir Devlet yetkisi kullanamaz.

3.  T.C. Anayasası’na göre kişi hürriyeti ve güven-
liği kapsamında tutuklanan kişi, tutulma yerine 
en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli 
süre hariç toplu olarak işlenen suçlarda en çok 
ne kadar zaman içinde hâkim önüne çıkarılır?

A) Yirmi dört saat B) Kırk sekiz saat
C) Üç gün   D) Dört gün

4.  T.C. Anayasası’na göre seyahat hürriyeti, aşa-
ğıdaki hangi amaçla kanunla sınırlanabilir?

A) Ekonomik gelişmeyi sağlama amacıyla
B) Suç soruşturma ve kovuşturması amacıyla
C) Sosyal gelişmeyi sağlama amacıyla
D) Kamu mallarını koruma amacıyla

5.  T.C. Anayasası’na göre süreli ve süresiz yayın 
hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma 
ve mali teminat yatırma şartına bağlıdır.

B) Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, 
mali kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili 
esaslar kanunla düzenlenir.

C) Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gös-
terdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen 
yetkili merciye verilmesi yeterlidir.

D) Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu tüzelki-
şilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve 
imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır.

6.  “Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden 
başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi 
kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir 
merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı 
yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.”

T.C. Anayasası’na göre yukarıda, kişinin hak-
ları ve ödevleri ile ilgili hükümlerden hangisi 
açıklanmıştır?

A) İspat hakkı
B) Hak arama hürriyeti
C) Kanuni hâkim güvencesi
D) Suç ve cezalara ilişkin esaslar

7.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi 
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevlerdendir?

A) Vergi ödevi
B) Vatan hizmeti
C) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı

8.  T.C. Anayasası’na göre kaç yaşını dolduran 
her Türk milletvekili seçilebilir?

A) On sekiz B) Yirmi
C) Yirmi bir  D) Yirmi beş
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İDARE İŞLER MÜDÜRÜ A
9.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-

gisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve 
yetkilerinden değildir?

A) Hükûmeti kurmak üzere Başbakanı atamak
B) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek
C) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
D) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hük-

münde kararname çıkarma yetkisi vermek

10.  T.C. Anayasası’na göre gensoru önergesi, en 
az kaç milletvekilinin imzasıyla verilir?

A) On beş  B) Yirmi
C) Yirmi beş D) Otuz

11.  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 
Anadolu’yu işgal eden aşağıdaki devletlerden 
hangi ikisine karşı cephe açılmıştır?

A) Fransa - Yunanistan
B) İtalya - İngiltere
C) İngiltere  - Fransa 
D) Yunanistan - İtalya

12.  Aşağıdaki kanunlardan hangisi eğitimle ilgilidir?

A) Soyadı Kanunu
B) Medeni Kanun
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

13.  Ülkemizde bir dönem ekonomik model olarak 
uygulanmış olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Devletçilik B) Halkçılık
C) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik

14.  Millî güvenliğin sağlanması ve korunması konu-
sunda Bakanlar Kurulu ile Millî Güvenlik Kuru-
lunun sorumluluklarının Anayasa ve kanunlarla 
belirlenmiş olması, “Millî Güvenlik” kavramının 
hangi yönünün bulunduğunu gösterir?

A) Siyasi  B) Hukuki
C) Sosyal  D) Ekonomik

15.  Büyük Atatürk’ün emri ile “Yüksek Müdafaa 
Meclisi” adıyla kurulan kuruluş, günümüzde 
faaliyet gösteren aşağıdaki hangi teşkilatın 
görevlerini yapmıştır?

A) Millî Güvenlik Kurulu
B) Millî Savunma Bakanlığı
C) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
D) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

16.  “Bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana 
hizmetleri yürütmek üzere bakanlığa bağlı 
olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde 
ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçe-
li kuruluşlardır.” ifadesiyle aşağıdaki kuruluş-
lardan hangisinin nitelikleri açıklanmıştır?

A) Bağlı kuruluş B) İlgili kuruluş
C) Mesleki kuruluş D) Hizmetsel kuruluş

17.  Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda, 
şeflikler ilgili hizmet biriminin teklifi üzerine 
aşağıdakilerden hangisinin onayı ile kurulur?

A) Müsteşarlık B) Başbakanlık
C) Bakanlık D) Genel Müdürlük

18.  Aşağıdakilerden hangisi, bakanlık merkez teş-
kilatını oluşturan hiyerarşik birimler arasında 
yer almaz?

A) Müsteşarlık B) İl Müdürlüğü
C) Daire Başkanlığı D) Şube Müdürlüğü
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İDARE İŞLER MÜDÜRÜ A
19.  Aşağıdakilerden hangisi, il idaresini oluşturan 

bölümlerden biri değildir?

A) Vali
B) İl İdare Kurulu
C) Belediye Başkanı
D) İl İdare Şube Başkanları

20.  Sermayesinin % 50’den fazlası iktisadi devlet 
teşekkülü veya bir kamu iktisadi kuruluşuna 
ait işletme veya işletmelerden oluşan anonim 
şirketlere ne denir?

A) İşletme
B) Bağlı ortaklık 
C) Müessese
D) Kamu iktisadi teşebbüsü

21.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
kadın memura çoğul gebelik hâlinde verilen 
analık izni süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğumdan önce on, doğumdan sonra sekiz 
olmak üzere toplam on sekiz hafta

B) Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz 
olmak üzere toplam on altı hafta

C) Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra yedi 
olmak üzere toplam on beş hafta

D) Doğumdan önce yedi, doğumdan sonra altı 
olmak üzere toplam on üç hafta

22.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
disiplin cezalarına karşı itirazda süre, kararın 
ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?

A) Üç B) Beş C) Yedi D) On

23.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi memurların sosyal 
haklar ve yardımlarından değildir?

A) Doğum yardımı ödeneği
B) Fazla çalışma ücreti 
C) Yeniden işe alıştırma
D) Cenaze giderleri

24.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
“Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memuru-
nun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka 
hakları elinden alınamaz.” şeklinde ifade edilen 
husus aşağıdaki genel haklardan hangisidir?

A) Kovuşturma ve yargılama
B) Uygulamayı isteme hakkı
C) Çekilme
D) Güvenlik

25.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna 
“aylıktan kesme” disiplin cezasının verilmesi-
ni gerektiren fiil ve hâllerdendir?

A) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek 
B) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek
C) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya 

hareketle sataşmak 
D) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri 

eşyayı kaybetmek

26.  Bu âlemin gül bahçesine girdim. Gülleri feleğin 
güneşinden daha parlaktı. Her yanında göz gör-
medik, el değmedik daha neler neler vardı. Ama 
bu bahçedeki güllerin dikeni sayısızdı. Bunları 
görünce diyorum ki şiire yeni başlayan gencecik 
şairlerin işi gerçekten zor.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz düşmesi
C) Ünsüz sertleşmesi D) Ünlü daralması
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İDARE İŞLER MÜDÜRÜ A
27.  Richard Wagner ( ) operalarının konusunu kendi 

yazan bir sanatçıydı. Güzel sanatların hepsini 
birbirine karıştırarak başarılı eser verenlerin en 
yücesi Wagner’dir belki de ( ) Sanatları birbiri-
ne karıştırdı diye ( ) dört operalık bir bütün olan 
Tetralogya’yı görmezden mi geleceğiz ( )

Bu cümlede yay ayraç ( ) ile gösterilen yerlere 
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden 
hangileri getirilmelidir?

A) (,) (;) (;) (?)  B) (;) (,) (,) (…)
C) (;) (,) (;) (?)   D) (,) (.) (,) (?)

28.  Öğretmen, yetiştirmek istediği öğrencilerine hayat 
boyu değer verecekleri, tekrar tekrar okuyacakları 
güzel metinler okutmalıdır.

Bu cümlenin ögelerinin dizilişi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Özne / Zarf tümleci / Nesne / Yüklem
B) Dolaylı tümleç / Nesne / Özne / Yüklem
C) Özne / Dolaylı tümleç / Nesne / Yüklem
D) Nesne / Dolaylı tümleç / Özne / Yüklem

29.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre 
diğerlerinden farklıdır?

A) Gördüğümüz bitkin, yorgun adamlar merak 
edip yüzümüze bakmıyorlardı.

B) Bütün yaz tatilimiz gelen misafirleri ağırlamak-
la geçti.

C) Cömertçe harcanan suyu emen yeşillikler 
daha bir güzelleşmişti.

D) Koca dairede kendilerinden başka hiç kimse 
kalmamıştı.

30.  Herhangi bir konu, olay ya da sorunla ilgili ola-
rak yapılan araştırma ve incelemenin sonuçları-
nı belirtmek, varılan sonuçlarla ilgili değerlendir-
meyi bildirmek için yazılan yazılara ne denir?

A) Rapor  B) Tebliğ C) Bildiri  D) Mazbata

31.  Müsteşar Ali Bey makam aracı ile resmî bir 
toplantıya yetişmek için havaalanına gitmekte-
dir. Uçağı kaçırma endişesi ile makam şoförüne 
“gaza bas, gerekirse kırmızı ışıkta geç” talimatı-
nı vermiştir. Müsteşar Ali Bey’in bu hareketi aşa-
ğıdaki hangi etik dışı bir davranışa örnektir?

A) Kamu hizmetlerinin kullanımında savurganlık
B) Yasa dışı nüfuz kullanımı (Kanunsuz emir)
C) Takdir yetkisinin kullanımında kişisel çıkar 

sağlama
D) Görev ve yetkilerini menfaat sağlamak ama-

cıyla kullanma

32.  Kamu görevlilerinin gerçek veya tüzel kişilere 
karşı aşağıdaki hangi muamele ve uygulamala-
rı hizmet kayırmacılığı olarak nitelendirilmez?

A) Ayrıcalık göstermek
B) Öncelik vermek
C) Tarafsız olmak
D) Eşit mesafede olmamak

33.  Aşağıdaki davranışlardan hangisi bir çıkar 
çatışması türü değildir?

A) Emekli bir hastane görevlisinin sıra numarası 
veya randevu almadan muayene olması

B) Belediyede görevli bir kömür dağıtıcısının 
hemşehrilerine öncelik vermesi

C) Bir doktorun hastanede yapacağı ameliyatlar-
dan önce hastalarını özel muayenehanesine 
yönlendirmesi

D) Bir hastanın kendisine güler yüzlü davranan 
bir hemşireye taburcu olduktan sonra pasta 
alması

34.  Kamuda yapılan yolsuzluk iddialarını ortaya çı-
karmak için yapılan çalışmalarda, aşağıdakiler-
den hangisine en çok dikkat edilmesi gerekir?

A) Çabukluk B) Gizlilik
C) Açıklık   D) Tasarruf
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İDARE İŞLER MÜDÜRÜ A
35.  İnsanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” 

belirlemede yardımcı olan kılavuz değerlere, 
ilkelere ve standartlara ne ad verilir?

A) Ahlak   B) Kanun
C) Gelenek D) Etik

36.  Bir örgütle kamu kuruluşu arasında karşılıklı 
anlayışın kurulması amacını taşıyan, önceden 
düşünülüp tasarlanmış planlı ve sürekli çaba-
lara ne denir?

A) Halkla ilişkiler  B) Halk eğitimi
C) Pazarlama  D) Reklamcılık

37.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin te-
mel ilkelerindendir?

A) Dürüstlük  B) Hoşgörü
C) Liyakat   D) Bilgi verme

38.  Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkiler 
olayının temelindeki iletişimin gerçekleşebil-
mesi için bulunması gereken unsurlardan biri 
değildir?

A) Kaynak   B) Mesaj
C) Alıcı  D) Reklam

39.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin kamu 
yönetimindeki amaçları arasında yer almaz?

A) Halka, bir malı tanıtmak ve satışını arttırmak
B) Halkta yönetime karşı olumlu davranışlar 

yaratmak
C) Halkı aydınlatmak ve onlara çalışmaları be-

nimsetmek
D) Kararların isabet derecesini arttırmak için 

halktan bilgi almak

40.  Halkla ilişkiler çalışmalarında aşağıdaki aşa-
maların hangisinde nereye, nasıl, hangi ma-
liyetle, hangi sürede, kiminle nasıl ulaşılmak 
istenildiğine karar verilir?

A) Bilgi toplama  B) Değerlendirme
C) Planlama  D) Uygulama

41.  Aşağıdakilerden hangisi 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile-
rek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Adalet Ba-
kanlığının ana hizmet birimlerinden değildir? 

A) İdari İşler ve Yazışmalar Genel Müdürlüğü
B) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
C) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
D) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

42.  2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun’a göre Adalet Bakanlığının yurt dışı 
teşkilatında yer alan Adalet Müşavirliği kad-
rolarına atama yapılabilmesi için kişinin 
hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az 
kaç yıl çalışmış olması gereklidir? 

A) 3  B) 5  C) 7  D) 10 

43.  2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a 
göre bakan, müsteşar ve her kademedeki ba-
kanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça 
belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını 
astlarına devretmesine ne ad verilir? 

A) İmza devri B) Yetki devri
C) Yetki gaspı D) Yetki genişliği
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44.  Lojman Tahsisi Konulu Adalet Bakanlığı 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 132 sayılı 
Genelgesi’ne göre aşağıdakilerden hangisi loj-
man tahsis komisyonlarınca öncelikle lojman 
tahsis edilmesi gereken kişilerdir?

A) Aile mahkemesi hâkimleri
B) Herhangi bir sınır olmaksızın Cumhuriyet 

savcıları
C) Herhangi bir sınır olmaksızın ağır ceza mah-

kemesi üyeleri
D) Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250’inci 

maddesinde sayılı suç ve davalara bakmakla 
görevlendirilen hâkim ve Cumhuriyet savcıları

45.  Kamu Zararını Takibe ve Değerlendirmeye Yet-
kili Birimler Konulu Adalet Bakanlığı Strateji Ge-
liştirme Başkanlığının 138/1 sayılı Genelgesi’ne 
göre aşağıdakilerden hangisi, merkez dışı 
birimler ile bağlı kuruluş olan Adli Tıp Kuru-
mu harcama birimlerince gerçekleştirilen mali 
işlemlerden doğan kamu zararı alacaklarının 
takibi için yetkilendirilmiş birimlerden değildir? 

A) Bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet başsav-
cılıkları

B) Adli yargı ilk derece mahkemeleri Cumhuriyet 
başsavcılıkları

C) Adli yargı ilk derece mahkemelerinde yazı 
işleri müdürlükleri

D) Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri şube 
müdürlükleri

46.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre 
Anayasa Mahkemesine ilişkin aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun 
hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa’ya şekil ve 
esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve 
bireysel başvuruları karara bağlar.

B) Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli 
oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
dört yıl için bir başkan ve iki başkanvekili seçi-
lir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. 

C) Anayasa Mahkemesi üyeleri asli görevleri dı-
şında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.

D) Anayasa Mahkemesi yirmi iki üyeden kurulur. 

47.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre askerî 
yargıya ilişkin aşağıda verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?  

A) Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin 
mahkemeleri tarafından yürütülür.

B) Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her 
halde askerî yargıda görülür.

C) Askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri, 
asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar 
ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik 
hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri 
suçlara ait davalara bakmakla görevlidir.

D) Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, 
askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık 
görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bu-
lundukları komutanlıkla ilişkileri, mahkemelerin 
bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına 
göre kanunla düzenlenir.

48.  Anayasa Mahkemesinin kararlarına ilişkin aşa-
ğıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) İptal kararları geriye yürümez.
B) Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal 

kararları gerekçesiz olarak açıklanır.
C) Anayasa Mahkemesi kararları Resmî 

Gazete’de hemen yayımlanır ve yürütme 
dışında yasama ve yargı organlarını, idare 
makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

D) Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar kesin 
olmayıp, eğer bir hak ihlali varsa bireysel baş-
vuru yoluna gidilebilir. 
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49.  5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 

ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Gö-
rev ve Yetkileri Hakkında Kanun’a göre hukuk 
mahkemelerine ilişkin söylenenlerden hangisi 
yanlıştır?

A) Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek 
hâkimlidir.

B) Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye 
hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan 
diğer hukuk mahkemeleridir.

C) Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, bulun-
dukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli 
yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarıdır.

D) Sulh hukuk mahkemeleri, asliye hukuk mah-
kemelerinin görevleri dışında kalan ve özel 
hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve 
işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere 
bakar.

50.  Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı 
kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda 
hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları 
almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan 
itirazları incelemek amacıyla kurulan mahke-
meler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sulh Hukuk Mahkemesi
B) Sulh Ceza Mahkemesi
C) Sulh Ceza Hâkimliği
D) Asliye Ceza Mahkemesi

51.  5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Gö-
rev ve Yetkileri Hakkında Kanun’a göre; adli 
yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve 
kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapı-
lacak başvuruları inceleyip karara bağlamakla 
görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bölge Adliye Mahkemesi
B) Bölge İdare Mahkemesi
C) Sulh Ceza Hâkimliği
D) Asliye Ceza Mahkemesi

52.  2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulu-
şu ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre; aynı 
yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi 
mahkemesinin faaliyet gösterdiği hâllerde, 
özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı 
takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıy-
la, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate 
alınarak, mahkemeler arasındaki iş bölümü 
hangi makam veya makamlarca belirlenebilir?

A) Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından

B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından
C) Adalet Bakanlığı tarafından
D) Başbakanlık tarafından

53.  Aşağıdakilerden hangisi, genel bütçeye, il özel 
idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim 
ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunla-
rın zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davala-
ra bakmakla görevli mahkemedir?

A) Danıştay 
B) İdare Mahkemesi
C) Vergi Mahkemesi
D) Sulh Hukuk Mahkemesi

54.  2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na 
göre adalet komisyonu, atamaları doğrudan 
Bakanlıkça yapılanlar dışındaki adli ve idari 
yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri 
personelinin geçici olarak görevlendirmesini, 
yetki alanı içerisinde ne kadar süre ile sınırlı 
olmak üzere yapabilir?

A) Üç ay B) Altı ay C) Bir yıl D) İki yıl 
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55.  Aşağıdakilerden hangisi 2802 sayılı Hâkimler 

ve Savcılar Kanunu’nda sayılan adalet komis-
yonlarının görevleri arasında değildir?

A) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar 
dışındaki adli ve idari yargı ile ceza infaz 
kurumları ve tutukevleri personelinin, ilk defa 
Devlet memurluğuna atanacaklardan merkezi 
sınavda başarılı olanların ilgili yönetmelik hü-
kümlerine göre düzenlenecek sözlü ve gerekti-
ğinde uygulamalı sınavlarını yapmak

B) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dışın-
daki adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve 
tutukevleri personelinin, hukuk fakültesi ve adalet 
meslek yüksekokulu mezunlarına öncelik tanımak 
kaydıyla başarılı olanların atanmalarını teklif etmek

C) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar 
dışındaki adli ve idari yargı ile ceza infaz 
kurumları ve tutukevleri personelinin, naklen 
veya hizmet gereği atamasını, ilgili mahkeme 
başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısının 
görüşünü alarak, yetki alanı içerisinde yapmak

D) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dı-
şındaki adli ve idari yargı ile ceza infaz kurum-
ları ve tutukevleri personelinin, siyasal bilgiler 
fakültesi mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla 
başarılı olanların atanmalarını teklif etmek

56.  “Elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan 
şifreler, kriptografik açık anahtarlar gibi veriler 
……………. dır/dir.”

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken Elekt-
ronik İmza Kanunu’nda yer alan doğru tanım 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmza doğrulama verisi
B) İmza oluşturma verisi
C) İmza doğrulama aracı
D) Elektronik sertifikası

57.  Elektronik İmza Kanunu’nda düzenlenen 
denetim ve ceza hükümlerinden, idari para 
cezalarını verecek kurum, kurul, bakanlık veya 
birim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
B) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
C) Bakanlar Kurulu 
D) Telekomünikasyon Kurulu

58.    I. Güvenli elektronik imza, el ile atılan imza ile 
aynı sonuçları doğurur.

 II. Kanunların resmî şekle tabi tuttuğu hukuki 
işlemler güvenli elektronik imza ile gerçekleşti-
rilemez.

III. Teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza 
ile gerçekleştirilebilir.

Güvenli elektronik imzanın hukuki sonucu 
ve uygulama alanına ilişkin yukarıda verilen 
bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

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

59.  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları faali-
yete geçebilmek için ilgili kurum, birim veya 
bakanlığa yapacakları bildirimden ne zaman 
sonra faaliyete geçerler?

A) On beş gün sonra B) Bir ay sonra
C) İki ay sonra D) Üç ay sonra

60.  Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının hu-
kuki sorumluluğuna ilişkin verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, 
elektronik sertifika sahibine karşı sorumluluğu 
genel hükümlere tâbidir.

B) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, 
Elektronik İmza Kanunu ihlali neticesiyle üçün-
cü kişilere verdiği zararlardan kusursuzluğunu 
ispat etmiş olsa dahi tazminat ödeme yüküm-
lülüğü doğacaktır.

C) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bu Ka-
nundan doğan yükümlülüklerini yerine getir-
memesi sonucu doğan zararların karşılanması 
amacıyla sertifika mali sorumluluk sigortası 
yaptırmak zorundadır.

D) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, nitelikli 
elektronik sertifikayı elektronik imza sahibine 
sigorta ettirerek teslim etmekle yükümlüdür.
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61.    I. Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki 

kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması 
esastır.

 II. Üst yazılarda kâğıdın her iki yüzü de kullanılır.
III. Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda 

hazırlanabilir.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, yuka-
rıdakilerden hangisi/hangileri belgenin şekli 
özelliklerinden değildir?

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

62.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıda-
kilerden hangisi doğru yazılmıştır?

A) T.C. 
 BAŞBAKANLIK 
 Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

B)  T.c. 
 Başbakanlık 
 Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

C)  T.C. 
 BAŞBAKANLIK 
 KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

D) T.C. 
 Başbakanlık 
 Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

63.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, belgede 
yer alan tarih ile ilgili verilen bilgilerden hangi-
si yanlıştır?

A) Tarih; gün, ay ve yıl olarak rakamla yazılır. 
B) Ay adları, mutlaka rakamla yazılmalıdır.
C) Tarih, fiziksel ortamda belgeye ilgili birimden 

sayı verildiği zamanı belirtir.
D) Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde tarih, 

sayı ile aynı satırda olmak üzere yazı alanının 
en sağında yer alır.

64.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belgedeki 
bu sayı örneği “69471265-902-00536/3678” 
sırasıyla neyi ifade etmektedir?

A) Bu sayı: sırasıyla; DETSİS’te belirtilen Tür-
kiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası, 
belge kayıt numarası ile standart dosya planı 
kodundan oluşur ve bunların arasına kısa çizgi 
işareti (-) konulur.

B) Bu sayı: sırasıyla; DETSİS’te belirtilen Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası, genel 
evrak bölümü kayıt numarası ile belge kayıt 
numarasından oluşur ve bunların arasına kısa 
çizgi işareti (-) konulur. 

C) Bu sayı: sırasıyla; DETSİS’te belirtilen Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası, stan-
dart dosya planı kodu ile belge kayıt numara-
sından oluşur ve bunların arasına kısa çizgi 
işareti (-) konulur.

D) Bu sayı: sırasıyla; DETSİS’te belirtilen Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası, birim 
evrak bölümü kayıt numarası ile belge kayıt 
numarasından oluşur ve bunların arasına kısa 
çizgi işareti (-) konulur.

65.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, belgede 
ilgi bölümüne ilişkin verilen bilgilerden hangi-
si yanlıştır?

A) İlginin birden fazla olması durumunda, bel-
geler önceki tarihli olandan başlanarak tarih 
sırasına göre sıralanır.

B) “İlgi” yan başlığı, muhatap bölümünün son 
satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak 
ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır.

C) İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, deva-
mı “İlgi” yan başlığının ve sıralamayı gösteren 
harflerin altı boş bırakılarak alt satıra yazılır.

D) İlgide, ilgi tutulan belgeyi gönderen idarenin 
adı ile belgenin tarihi ve sayısı belirtilir. İlgi 
tutulan belgenin, muhatap idarenin daha önce 
gönderdiği bir belge veya muhatap idareye 
daha önce gönderilen bir belge olması duru-
munda da idare adı belirtilir.
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66.    I. Metin, “İlgi” ile “İmza” arasındaki kısımdır.

 II. Paragrafa 2,50 cm içeriden başlanır ve metin 
iki yana hizalanır.

III. Metin içinde geçen sayılar sadece rakamla 
yazılabilir.

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, belgede 
metin ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi/
hangileri doğrudur?

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

67.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esas-
lar Hakkında Yönetmelik’e göre belgede imza 
ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) İmza, ad ve soyadın altına atılır.
B) El yazısıyla atılan imza, kaybolmayacak ve 

kâğıda işlemesini sağlayacak kalemle atılır.
C) Elektronik ortamda yapılacak resmî yazışma-

larda, imza yetkisine sahip kişi belgeyi, güvenli 
elektronik imzası ile imzalar.

D) Belge vekâleten imzalandığında, imzalayanın 
adı ve soyadı birinci satıra, vekâlet olunan 
makam “Müsteşar V.”, “Vali V.”, “Belediye 
Başkanı V.” veya “Rektör V.” biçiminde ikinci 
satıra yazılır.

68.  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, belgede 
ek olması hâline ilişkin aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Belgede ek olması hâlinde “Ek:” başlığı imza bö-
lümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak 
ve yazı alanının solundan başlanarak yazılır.

B) Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar 
uzunsa ayrı bir sayfada “EK LİSTESİ” başlığı 
altında gösterilir ve üst yazıya eklenir.

C) Güvenlik gerekçesiyle, teknik veya benzeri 
nedenlerle üst yazıyla birlikte gönderilemeyen 
veya alınamayan belge ekleri üst yazıdan ayrı 
olarak gönderilemez veya alınamaz. 

D) Belgede birden fazla ek varsa “Ek:” başlığının 
altında ekler numaralandırılır ve ekleri belir-
tecek ibarelere yer verilir. Eklerin sayfa sayısı 
parantez içinde belirtilir.

69.  7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre, “tebliğ 
mazbatasının” diğer adı aşağıdakilerden han-
gisidir?  

A) Tebliğ ilmühaberi B) Tebliğ evrakı     
C) Tebliğ belgesi    D) Tebliğ tutanağı  

70.  7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre, tebliğ 
belgelerinin kaybı durumunda, tebliğ evrakı-
nın yeniden tanzim ve tebliği için yapılacak 
masraflar hakkında hangi kanun hükümleri 
uygulanır? 

A) Posta Kanunu  
B) Harçlar Kanunu   
C) Tebligat Kanunu   
D) Telgraf ve Telefon Kanunu

71.  7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre, memur 
vasıtasıyla yapılacak tebligatlarda zorunlu 
masrafları aşağıdakilerden hangisi belirleme-
ye yetkilidir? 

A) Cumhuriyet savcılığı  B) Vali   
C) Mahkeme  D) İl idare heyetleri

72.  7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre, elektro-
nik tebligata ilişkin verilen bilgilerden hangisi 
doğrudur?

A) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik 
adresine ulaştığı tarihte yapılmış sayılır.

B) Anonim, limited ve sermayesi paylara bö-
lünmüş komandit şirketlere elektronik yolla 
tebligat da yapılabilir.

C) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik 
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün 
sonunda yapılmış sayılır.

D) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek 
bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, 
elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.
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73.    I. Resmî ve adli tatil günlerinde tebligat caizdir.

 II. Tebligat, mesai saatleri içinde yapılabileceği 
gibi, gece vakti de yapılabilir.

III. Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın 
bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma 
gün ve saatleri içinde yapılır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre, tebliga-
tın yapılacağı zamana ilişkin yukarıda verilen 
bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

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

74.    I. Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak 
kimsenin akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya diğer 
bir hastalık ya da engel sebebiyle kendisi ile an-
laşma imkânı yoksa ona karşı tebligat yapılmaz.

 II. Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kim-
senin bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması 
gerekir.

III. Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kim-
senin görünüşüne nazaran on sekiz yaşından 
aşağı olmaması gerekir.

Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair 
Yönetmelik’e göre, muhatap yerine tebliğ 
yapılacak kimselere ilişkin yukarıda verilen 
bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

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

75.  Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair 
Yönetmelik’e göre, meslek ve sanat erbabına 
yapılan tebligata ilişkin verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Belirli bir yerde devamlı olarak meslek veya 
sanatını icra edenlere, o yerde de tebligat 
yapılabilir.

B) Muhatabın iş yerinde bulunmaması hâlinde 
tebliğ, aynı yerde sürekli olarak çalışan memur 
birine yapılabilir.

C) Muhatap, meslek veya sanatını konutunda 
icra ediyorsa, aynı yerde çalışan memur veya 
müstahdemi yoksa ancak komşusuna tebligat 
yapılabilir. 

D) Muhatap, meslek veya sanatını konutunda icra 
ediyorsa, kendisi bulunmadığı takdirde memur 
veya müstahdemlerinden birine yapılır.

76.  Sahibinin elinden rızası dışında çıkmış hami-
line yazılı senedi alan kişi için aşağıda söyle-
nenlerden hangisi doğrudur?

A) Ancak bedel mukabilinde kazanabilir. 
B) İyi niyetliyse senedin mülkiyetini hemen kazanır.
C) Senet rıza dışı çıktığından hiçbir şekilde kaza-

namaz.
D) Davasız ve aralıksız beş yıl süreyle zilyet olur-

sa, ancak öyle kazanabilir.

77.  A’nın, ayırt etme gücüne sahip 17 yaşındaki 
B ile yaptığı satım sözleşmesi için aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) B’nin yasal temsilcisi onaylarsa, işlem geçer-
lidir.

B) B’nin yasal temsilcisi onay vermezse, işlem 
baştan itibaren geçersizdir.

C) A, B’nin yasal temsilcisinin olumlu ya da olum-
suz beyanı gelene kadar bu işlemle bağlıdır. 

D) B’nin yasal temsilcisi onay verene kadar işlem, 
geçerli bir işlem gibi hüküm ve sonuç doğurur.

78.  Aşağıda verilen örneklerden hangisi eşya 
hukuku anlamında bir eklenti olarak değerlen-
dirilebilir?

A) Televizyona ait uzaktan kumanda
B) Sigara içen birisine verilen kül tablası
C) Vitrindeki gömleğin yakasına takılan kravat
D) Cekete takılan rozet

79.  Tek suç işleme kararı ile aynı kişiye aynı su-
çun farklı zamanlarda birden fazla kere işlen-
mesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz 
konusu olacaktır?

A) Bileşik suç
B) Gerçek içtima
C) Zincirleme suç
D) Farklı neviden fikri içtima
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80.  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda 

öngörülen zımni ret süresi kaç gündür? 

A) 10    B) 15 
C) 45    D) 60 

81.  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na 
göre, bir idari yargı kararının hangi süre içinde 
uygulanması zorunludur? 

A) 3 ay  B) 30 gün
C) 15 gün  D) 1 hafta

82.  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 
göre “Talep sonucu hakkında hüküm alabilme 
yetkisi” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dava ehliyeti B) Taraf ehliyeti
C) Dava takip yetkisi D) Davaya vekâlet etme

83.  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na 
göre, sürelere ilişkin verilen bilgilerden hangi-
si yanlıştır?

A) Kanunun belirlediği süreler kesindir.
B) Hâkim, kendisinin belirlediği süreleri haklı se-

beplerle de olsa artıramaz veya eksiltemez. 
C) Süreler, kanunda belirtilir veya hâkim tarafın-

dan tespit edilir.
D) Kesin süre içinde yapılması gereken işlemi, 

süresinde yapmayan tarafın, o işlemi yapma 
hakkı ortadan kalkar.

84.  Ceza muhakemesinde iddianamenin kabu-
lünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen 
evreye ne ad verilir?

A) Duruşma B) Duruşma hazırlığı
C) Kovuşturma D) Soruşturma

85.  Ceza muhakemesinde yargılama konusu işin 
hükme bağlanmasını ve bunun kesinleşmesin-
den sonra, maddi ve mali sorumluluk taşıya-
rak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya 
bunlara katlanacak kişiye ne ad verilir?

A) Şüpheli  B) Sanık
C) Müdafi  D) Malen sorumlu

86.  Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen 
kamu maliyesinin temel ilkelerinden değildir? 

A) Kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün olarak 
oluşturulur ve yürütülür.

B) Kamu mali yönetimi Cumhurbaşkanlığının 
bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür.

C) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap 
verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır.

D) Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal 
hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve 
yürütülür.

87.  Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda öngörülen 
bütçe türlerinden değildir? 

A) Genel bütçe
B) Sosyal güvenlik kurumu bütçesi
C) Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi 
D) Bilimsel ve teknik kurum bütçesi

88.  Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre bütçele-
rin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde 
uyulması gereken ilkelerden (bütçe ilkeleri) 
değildir? 

A) Bütçe belirlenmesinde esas, ilgili kurumun 
bir önceki yıl belirlenen bütçesini tamamen 
kullanmasıdır.

B) Bütçe, kamu mali işlemlerinin kapsamlı ve 
saydam bir şekilde görünmesini sağlar.

C) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçeler-
de gösterilir.

D) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilme-
mesi esastır.
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89.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun uygulama 
sonuçlarını onama yetkisini hangi kanun ile 
kullanır?

A) Bütçe Esas Kanunu
B) Parlamento Kararı
C) Kesin Hesap Kanunu
D) Bütçe Özel Kanunu

90.  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nda “idarenin amaçlarına, belirlenmiş 
politikalara ve mevzuata uygun olarak faali-
yetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, 
muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tu-
tulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zama-
nında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak 
üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, 
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve 
diğer kontroller bütünüdür.” şeklinde tanımlanan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç kontrol B) Ön muhasebe
C) Mali istatistik D) Ön mali kontrol

91.  Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İha-
le Kanunu’nda öngörülen, yapılacak ön yeter-
lik değerlendirmesi sonucunda idarece davet 
edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür? 

A) Açık ihale usulü
B) Pazarlık usulü
C) Kapalı ihale usulü
D) Belli istekliler arasında ihale usulü

92.  Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu’na göre bütün isteklilerin teklif 
verebildiği ihale usulüdür?  

A) Belli istekliler arasında ihale usulü
B) Kapalı ihale usulü
C) Açık ihale usulü
D) Pazarlık usulü

93.  Aşağıda belirtilen hâllerden hangisi için 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihtiyaçların 
ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın 
doğrudan temini usulüne başvurulamaz?

A) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı 
veya kiralanması 

B) Değeri yüz milyar Türk Lirasını aşmayan taşı-
nır alımları

C) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile 
ilgili özel bir hakka sahip olması

D) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi 
tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi

94.  Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı Kamu İha-
le Kanunu’na göre ihale ilanlarında bulunması 
zorunlu hususlardan değildir?

A) İhale fesih sebepleri 
B) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı
C) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi
D) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı 

ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer

95.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında 
verilecek teminat mektuplarının kapsam ve 
şeklini tespite aşağıdaki kurumlardan hangisi 
yetkilidir? 

A) Sayıştay 
B) Maliye Bakanlığı
C) Kamu Gözetim Kurumu
D) Kamu İhale Kurumu

96.  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na göre yapılan ihaleler sonucun-
da mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı 
özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin 
tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel 
üzerinden düzenlenen sözleşme aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Götürü bedel sözleşme
B) Birim fiyat sözleşme
C) Karma sözleşme
D) Münferit sözleşme
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97.  Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu İha-

le Sözleşmeleri Kanunu’na göre düzenlenecek 
sözleşmelerde belirtilmesi zorunlu hususlar-
dan değildir? 

A) Sözleşme şartnamesini hazırlayan idare adına 
irade açıklaması yapan yetkili

B) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş 
tanımı

C) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata 
esas adresi

D) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi

98.  Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşme 
türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin 
esas ve usulleri tespite yetkili makamlardır?

A) İlgili idarenin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
B) Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Kamu İhale 

Kurumu
C) Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakan-

lar Kurulu
D) Sayıştayın uygunluk bildirimi üzerine Kamu 

İhale Kurumu

99.  Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre öngörü-
len mücbir sebep olarak kabul edilebilecek 
hâllerden değildir? 

A) Kısmi veya genel seferberlik ilanı
B) Seçimlerin yenilenmesi
C) Genel salgın hastalık
D) Doğal afetler

100.  Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kamu İha-
le Sözleşmeleri Kanunu’na göre sözleşmenin 
uygulanması sırasında yasaklanmış olan fiil 
veya davranışlardan değildir?

A) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar 
vermek

B) Taahhüdünü yerine getirirken başka bir söz-
leşmenin tarafı olmak

C) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya 
bunlara teşebbüs etmek

D) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi 
sırasında hileli malzeme, araç veya usuller 
kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, 
eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kural-
lara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2.	Sınav	başladıktan	sonra	adayların	salon	görevlileri	ve	birbirleri	ile	konuşmaları,	kalem,	silgi	vb.	şeyleri	
istemeleri	yasaktır.	

3.	Adaylar	 sınav	 süresince,	 sınav	 giriş	 belgesi	 ile	 birlikte	 kimlik	 belgelerinden	 birini	 (nüfus	 cüzdanı,	
pasaport	veya	sürücü	belgesi)	masalarının	üzerinde	bulundurmak	zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim 
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni 
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla 
çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, 
doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş 
sayılır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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1.  D
2.  C
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43.  B
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83.  B
84.  C
85.  D
86.  B
87.  D
88.  A
89.  C
90.  A
91.  D
92.  C
93.  B
94.  A
95.  D
96.  A
97.  A
98.  C
99.  B

100.  B


