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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. 
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ALAN BİLGİSİ 

 

4848 SAYILI KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ 

HAKKINDA KANUN 

 

1. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hangi bi-

rimlerden oluştuğu teşkilat kanununda sa-

yılmıştır.  

 

Aşağıdakilerden hangisi bakanlığı oluş-

turan bu birimlerden biri değildir? 

 

A) Merkez teşkilatı 

B) Taşra teşkilatı 

C) Yurt dışı teşkilatı 

D) Bağımsız idari otoriteler 

 

2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun, bakanın görev-

lerine ve hangi birime karşı sorumlu oldu-

ğuna dair düzenleme içermektedir.  

 

Bahsi geçen kanun hükümlerine göre, 

Kültür ve Turizm Bakanı aşağıdakiler-

den hangisine karşı sorumludur? 

 

A) İçişleri Bakanı 

B) Başbakan 

C) Milli Güvenlik Kurulu 

D) Cumhurbaşkanı 

 

3. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun hükümleri-

ne göre, Bakanın her türlü protokol ve 

tören işlerini düzenlemek ve yürütmek 

görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? 

 

A) Özel Kalem Müdürlüğü 

B) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü-

ğü 

C) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 

D) Hukuk Müşavirliği 

4. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine 

göre, Bakanlık Müsteşarı görevlerini yeri-

ne getirirken ilgili birimlere emir verme 

yetkisi ile donatılmış ve sadece bir bakan-

lık birimine emir verme yetkisinin bulun-

madığı, hükme bağlanmıştır.  

 

Yukarıda bahsi geçen birim aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Müsteşar Yardımcısı 

B) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 

C) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

D) Tanıtma Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun hükümleri-

ne göre, aşağıdakilerden hangisi Hukuk 

Müşavirliği’nin görevlerinden biri de-

ğildir? 

 

A) Bakanlık birimlerinden sorulan hukuki, 

mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlem-

ler hakkında görüş bildirmek 

B) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu hu-

kuki tedbirleri zamanında almak 

C) İlgili mevzuata göre idari ve adli dava-

larda gerekli bilgileri hazırlamak 

D) Bakan emri ve onayıyla, Bakanlık bi-

rimlerinin her türlü faaliyet ve işlemle-

riyle ilgili olarak inceleme, denetim ve 

soruşturma işlerini yürütmek 

Bu kitapçıktaki sorular size dağıtılan eğitim 

notlarından hazırlanmıştır. 
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4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI 

KANUNU 

 

6. Bilgi Edinme Kanunu’na göre kurum ve 

kuruluşlar, kendisinde bulunan ve baş-

vuru üzerine istenen bilgi ve belgeye eri-

şimi kaç iş günü içerisinde sağlamak zo-

rundadır? 

 

A) 7 

B) 10 

C) 15 

D) 30 

 

7. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopya-

sının verilmesinin mümkün olmadığı ve-

ya kopya çıkarılmasının aslına zarar ve-

rebileceği hallerde, Bilgi Edinme Kanu-

nu gereği kurum ve kuruluşlar başvuru 

sahibine aşağıdaki imkânlardan hangi-

sini sağlamak zorunda değildir? 

 

A) Yazılı/basılı bilgi ve belgeler için bunla-

rın aslını inceleme ve not alma imkânı 

B) Görüntü kaydı şeklindeki belge ve bilgi-

ler için bunları izleyebilme imkânı 

C) Yabancı dildeki bilgi ve belgeler için 

tercüman hizmeti sunma imkânı 

D) Ses kaydı şeklindeki bilgi ve belgeler 

için bunları dinleyebilme imkânı  

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI 

KANUNU 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Dev-

let Memurları Kanunu’nun kapsamı dı-

şında, kendi özel kanunlarına tabidir? 

 

A) Katma bütçeli kurumlarda çalışan me-

murlar 

B) Belediyelerin kurdukları birliklerde ça-

lışan memurlar 

C) Kefalet sandıklarında çalışan memurlar 

D) Belediye konservatuvar ve orkestrala-

rında çalışan sanatkâr memurlar 

9. Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince 

genel idare esaslarına göre yürütülen as-

li ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile gö-

revlendirilenler aşağıdakilerden hangisi 

ile ifade edilir? 

 

A) Memur 

B) Sözleşmeli personel 

C) Geçici personel 

D) İşçi 

 

 

 

 

 

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre, amir durumda olan devlet memur-

larının görev ve sorumlulukları hakkın-

da aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Amir, maiyetindeki memurlara hakka-

niyet ve eşitlik içinde davranır.  

B) Amir, yetkisini kanun, tüzük ve yönet-

meliklerde belirtilen esaslar içinde kul-

lanır.  

C) Amir, maiyetindeki memurlara kanunla-

ra aykırı emir veremez. 

D) Amir tarafından verilen emrin suç teşkil 

etmesi, ifa zaruretini ortadan kaldırmaz. 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memur-

larına 657 sayılı Kanun ile getirilen ya-

saklardan biri değildir? 

 

A) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma 

B) Sendika kurma 

C) Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyet-

lerde bulunma 

D) Denetimindeki teşebbüsten menfaat 

sağlama 
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12. 657 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakiler-

den hangisi bir meslek veya sanat sahibi 

küçüklerde Devlet memurluğu için ara-

nan şartlardan biri değildir? 

 

A) Türk Vatandaşı olmak 

B) En az 18 yaşını doldurmuş olmak  

C) Bir meslek veya sanat okulunu bitirmiş 

olmak 

D) Türk Medeni Kanununa göre kazai rüşt 

kararı almak  

 

13. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Ka-

nun’a göre, aday olarak atanan memur-

lar hakkında doğru değildir? 

 

A) Aday olarak atanmış Devlet memuru-

nun adaylık süresi iki yıldan az üç yıl-

dan çok olamaz.  

B) Adaylık devresi içinde aday memurun 

başka kurumlara nakli yapılamaz.  

C) Adaylık devresi içinde veya sonunda, 

657 sayılı Kanun hükümlerine göre ili-

şikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 

3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alın-

mazlar.  

D) Asli memurluğa geçme tarihi adaylık 

süresinin sonunu geçemez. 

 

14. 657 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakiler-

den hangisi başka yerlerde görevde bu-

lunan Devlet memurlarının karşılıklı 

olarak yer değiştirme suretiyle atanma-

larına ilişkin aranan şartlardan biri de-

ğildir? 

 

A) Memurların karşılıklı istekli olmaları 

gerekir. 

B) Memurlar aynı memuriyet sınıfında ça-

lışıyor olmalıdır. 

C) Atamaya yetkili amirinin talebi uygun 

bulması gerekir. 

D) Memurlar farklı kurumlarda çalışıyor 

olmalıdır. 

 

15. 657 sayılı Kanun’a göre, memura göre-

vinde ve davranışlarında kusurlu oldu-

ğunun yazı ile bildirilmesi, aşağıdakiler-

den hangisi ile ifade edilir? 

 

A) Uyarma 

B) Kınama 

C) İkaz  

D) İhtar 

 

16. 657 sayılı Kanun’a göre, Devlet memur-

larına tanınan aylıksız izinlerle ilgili ola-

rak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-

tır? 

 

A) Memura, verilen refakat izninin biti-

minden itibaren, sağlık kurulu raporuyla 

belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üze-

rine on sekiz aya kadar aylıksız izin ve-

rilebilir.  

B) Doğum yapan memura, verilen doğum 

sonrası analık izni süresinin bitiminden 

itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya 

kadar aylıksız izin verilir.  

C) Eşi doğum yapan memura, doğum tari-

hinden itibaren istekleri üzerine yirmi 

dört aya kadar aylıksız izin verilir.  

D) Memura, on hizmet yılını tamamlamış 

olması ve isteği hâlinde memuriyeti bo-

yunca ve en fazla iki defada kullanıl-

mak üzere, toplam altı aya kadar aylık-

sız izin verilebilir.   

 

17. 657 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakiler-

den hangisi Devlet memurluğundan çı-

karma cezasını gerektiren hallerden bi-

ridir? 

 

A) Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri 

tam ve zamanında yapmamak  

B) Herhangi bir siyasi parti yararına veya 

zararına fiilen faaliyette bulunmak 

C) Açıklanması yasaklanan bilgileri açık-

lamak 

D) Siyasi partiye girmek 
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İL KÜLTÜR VE TURİZM  

MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, 

SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

18.  

I. Birimler ile yapılacak yazışmalarda 

birim kod numaraları ile desimal 

numaraların kullanılmasını sağlamak 

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. Müdürlük ve bağlı birimlerin hizmet 

yapılarıyla ilgili satın alma, kamulaş-

tırma ve kiralama işlemlerini yürüt-

mek 

 

Yukarıdakilerden hangileri İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün idari ve mali iş-

ler ile ilgili görevleri arasında yer alır? 

 

A) II ve VI 

B) I, IV ve VI 

C) I, II, IV ve V 

D) II, III, V ve VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı’nda Şube Müdürü göre-

vini yürüten bir personelin görev ve yet-

kileri arasında yer alır? 

 

A) Kendisine verilen yetkileri gerektiğinde 

Valilik onayı ile astlarına devretmek 

B) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirle-

mek, eğitim plan ve programlarını ha-

zırlamak, uygulamak veya uygulanma-

sını sağlamak 

C) İhtiyacı olan personeli belirleyerek ma-

aşlarına ek ödeme yapılmasını sağlamak   

D) İl Müdür Yardımcısı bulunmayan iller-

de müdürlüğe vekâlet etmek   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Kütüphane Müdürlükleri tarafından 

yürütülen, vatandaşların kütüphaneler-

den yararlanması için gerekli tedbirlerin 

alınması ve uygulanması, okuma alış-

kanlıklarının kazandırılması ve yaygın-

laştırılması gibi faaliyetleri izlemek, de-

netlemek ve bu faaliyetlerle ilgili diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli 

koordinasyonu sağlamak, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün hangi görevleri 

arasında sayılmıştır? 

 

A) Kültür faaliyetleriyle ilgili görevler 

B) Turizm faaliyetleriyle ilgili görevler 

C) İdari ve mali işlerle ilgili görevler 

D) Denetim ve koordinasyonla ilgili görev-

ler 
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21. “İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri; idari 

hiyerarşisi altında hizmetlerini yürütmekte 

olan Bağlı Birimlerin faaliyetlerinin ama-

cına uygun ve verimli şekilde yürütülmesi-

ni sağlayan ………” ifadesini aşağıdaki-

lerden hangisi doğru bir şekilde tamam-

lar? 

 

A) koordinasyon ve planlama mercidir. 

B) planlama ve yönetim mercidir. 

C) yönetim ve denetim mercidir. 

D) denetim ve karar mercidir. 

 

 

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN 

AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

22. Başbakanlık ile Bakanlıkların ve bunla-

ra bağlı Müsteşarlık, Genel Müdürlük 

ve Başkanlıkların Kurum Merkezindeki 

Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin 

Kurullarının, kurumlarca kurulmasında 

uygulanacak esaslar aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Kurullar bir başkan ve dört üye olmak 

üzere beş kişiden oluşur. 

B) Kurulların başkan ve üyeleri, Bakanlık-

larda Müsteşarın teklifi ve Başbakanın 

onayı ile görevlendirilir. 

C) Disiplin Kurullarının Başkanlıklarına, 

Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarından 

biri görevlendirilmek zorundadır. 

D) Yüksek Disiplin Kurullarının Başkan-

lıklarına, ilgili kurumun Baş Hukuk 

Müşaviri görevlendirilmek zorundadır. 

 

23. Disiplin Kurulları aşağıdaki cezalardan 

hangisiyle ilgili olarak karar veremez-

ler? 

 

A) Uyarma 

B) Kınama 

C) Memurluktan Çıkarma 

D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması 

3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE  

BULUNULMASI, RÜŞVET VE  

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE  

KANUNU 

 

24. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanu-

nu’nda, mal bildiriminde bulunmak zo-

runda olanlar sayılırken aşağıdakiler-

den hangisi kapsam dışında tutulmuş-

tur? 

 

A) Dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üye-

leri 

B) Noterler 

C) Kooperatiflerin ve birliklerinin başkan-

ları 

D) Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri 

 

 

25. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 

kapsamında mal bildiriminde bulun-

makla yükümlü görevliler, görevlerine 

devam ettikleri takdirde, sonu (0) ve (5) 

ile biten yılların en geç hangi ayı sonuna 

kadar bildirimlerini yenilemekle yü-

kümlüdür? 

 

A) Ocak 

B) Şubat 

C) Mart 

D) Nisan 

 

 

DEVLET ARŞİVLERİ YÖNETMELİĞİ 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi imha edilecek 

malzemeler arasında yer almaz? 

 

A) Her çeşit tekit yazıları 

B) Tarihi değeri olan zarflar 

C) Çalışma raporlarının fazla kopyası 

D) Davetiyeler, bayram tebrikleri vb. 
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4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER 

KAMU GÖREVLİLERİNİN  

YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 

 

27. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri-

nin Yargılanması Hakkında Kanun hü-

kümlerine göre, il ve ilçe belediye baş-

kanları hakkında soruşturma izni verme 

yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? 

 

A) Merkez İlçe Kaymakamı 

B) Vali 

C) İçişleri Bakanı 

D) Başbakan 

 

 

 

 

28. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri-

nin Yargılanması Hakkında Kanun hü-

kümlerine göre, soruşturma izni veril-

mesine dair yetkili merci kararına, bu 

kararın tebliğinden itibaren kaç gün 

içinde itiraz edilebilir? 

 

A) 3 

B) 7 

C) 10 

D) 15 

 

 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

29. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’ne ait bir daire başkanlığı 

değildir? 

 

A) Kazılar Dairesi Başkanlığı 

B) Müzeler Dairesi Başkanlığı 

C) Restorasyon Dairesi Başkanlığı 

D) Somut Olmayan Türk Kültür Mirası 

Dairesi Başkanlığı 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

 

30. Görevde yükselme sınavında başarılı 

olanlar arasından yapılacak atamalarda 

yapılan puanlama sonucunda adaylar 

arasında eşitlik söz konusu olması du-

rumunda, aşağıdakilerden hangisine ön-

celikle bakılır? 

 

A) Adayların hizmet süresine 

B) Adayların üst öğrenim mezuniyet notu-

na 

C) Adayların daha üst eğitim bitirmiş olup 

olmadıklarına 

D) Adayların atanacak görev alanı ve nite-

liği ile ilgili konulardan aldıkları puana 

 

 

 

31.  

I. İki yıllık meslek yüksek okul mezu-

nu olmak 

II. Görevde yükselme sınavından en az 

70 almış olmak 

III. Toplam hizmet süresinin en az iki yı-

lını Bakanlıkta geçirmiş olmak 

IV. Devlet Memurları Kanunu’nun 68. 

maddesinin B bendinde aranan şart-

lara sahip olmak 

 

Öncesinde Uzman kadrosunda toplam 

en az iki yıl asaleten çalışmış olan bir ki-

şinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

“Şube Müdürü” kadrosuna atanabilme-

si için taşıması gereken şartlarla ilgili 

olarak yukarıdakilerden hangisi yanlış-

tır? 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 
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5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE 

KONTROL KANUNU 

 

32. Kapalı istihbarat ve kapalı savunma 

hizmetleri, Devletin milli güvenliği ve 

yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının 

gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel 

amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili 

Hükümet icapları için kullanılmak üzere 

Başbakanlık bütçesine konulan ödeneğe 

ne denir? 

 

A) Kamu yatırımı ödeneği 

B) Yedek ödenek 

C) Örtülü ödenek 

D) Olağanüstü ödenek 

 

 

 

 

33. 5018 sayılı Kanun’a göre aşağıdakiler-

den hangisi genel bütçe kapsamındaki 

kamu idaresidir? 

 

A) Atatürk Üniversitesi 

B) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

C) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

D) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

34. Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlü-

ğü’nde görev alan genel müdür yar-

dımcısı sayısı aşağıdaki seçeneklerin 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Bir  

B) İki 

C) Üç 

D) Dört 

 

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

35.  

I. İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğü 

II. Mali İşler Şubesi Müdürlüğü 

III. Okuyucu Hizmetleri Şubesi Müdür-

lüğü 

IV. Teknik Hizmetler Şubesi Müdürlüğü 

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 

Personel ve Mali İşler Daire Başkanlı-

ğı’na bağlı şube müdürlüklerinden de-

ğildir? 

 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) III ve IV 

 

YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

36. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 

bünyesinde kaç adet şube müdürlüğü 

mevcuttur? 

 

A) Dört 

B) Sekiz 

C) Otuz beş 

D) Kırk 

 

 

MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hiz-

metleri Daire Başkanlığı’na bağlı çalışan 

şube müdürlüklerinden biri değildir? 

 

A) Bütçe ve Mali İşler Şube Müdürlüğü 

B) Personel ve Evrak Şube Müdürlüğü 

C) Aksesyon Şube Müdürlüğü 

D) İç Hizmetler ve Bakım, Onarım Şube 

Müdürlüğü 

 



8 

   

GÜZEL SANATLAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

38. Görevleri arasında “önemli kişilerin 

heykel, büst gibi eserlerinin yaptırılma-

sına ve onarımlarına ilişkin iş ve işlem-

leri yürütmek” olan daire başkanlığı 

aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğ-

ru olarak verilmiştir? 

 

A) Müzik ve Sahne Sanatları Dairesi Baş-

kanlığı 

B) Plastik Sanatlar Dairesi Başkanlığı 

C) Stratejik Planlama ve Koordinasyon 

Dairesi Başkanlığı 

D) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

 

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 

(1-23'ÜNCÜ MADDELER) 

 

39. Aşağıdaki idarelerden hangisinin mal 

veya hizmet alımları ile yapım işi ihale-

leri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

hükümlerine tabi değildir? 

 

A) Özel bütçeli idareler 

B) Belediyeler 

C) İl Özel İdareleri 

D) Mesleki Kuruluşlar 

 

 

SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

40. Aşağıdakilerden hangisi Sinema Genel 

Müdürlüğü Destekleme Ödemeleri ve 

Takip Daire Başkanlığı’na bağlı birim-

lerden biri değildir? 

 

A) Ön Kontrol Şube Müdürlüğü 

B) Bilgi ve Danışma Şube Müdürlüğü 

C) Proje Kabul Şube Müdürlüğü 

D) Destekleme Ödemeleri ve Takip Koor-

dinatörlüğü 

 

DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

41. “……..; merkezi Paris’te bulunan, üye 

ülkeleri arasında “eğitim, bilim ve kültür” 

alanlarında işbirliğini geliştirmek, fikir 

alışverişini tesis etmek ve ilgili konular-

da standart belirlenmesine katkıda bu-

lunmak amacıyla 1945 yılında kurulmuş-

tur.” 

 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden 

hangisinin gelmesi uygundur? 

 

A) ISSN 

B) IFLA 

C) UNESCO 

D) EURIMAGES 

 

 

TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

42. Aşağıdakilerden hangisi Bütçe ve İdari 

İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı bir şu-

be müdürlüğü değildir? 

 

A) Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü 

B) Dağıtım Şube Müdürlüğü 

C) Yurtdışı Kuruluşlar Şube Müdürlüğü 

D) Hediyelik Eşya Dağıtım ve Ayniyat Bü-

rosu 

 

 

TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi Telif Hakları 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı Koordinas-

yon ve Destek Hizmetleri Daire Başkan-

lığı bünyesinde yer alan birimlerden biri 

değildir? 

 

A) Kayıt ve Tescil Şube Müdürlüğü 

B) Evrak Takip Şube Müdürlüğü 

C) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 

D) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü 
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RESMİ YAZIŞMALARDA  

UYGULANACAK ESAS VE USULLER 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

44. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas 

ve Usuller Hakkında Yönetmelik uya-

rınca, resmi yazışmalarda “imza” kıs-

mının yerine ilişkin aşağıdaki ifadeler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Metnin bitiminden itibaren iki-dört boş-

luk bırakılarak yazı alanının en sağına 

atılır. 

B) Metnin bitiminden itibaren yazı alanının 

ortasına atılır. 

C) Metnin son satırı ile aynı hizaya atılır. 

D) Metnin bitiminden itibaren altı-sekiz 

boşluk bırakılarak yazı alanının en sağı-

na atılır. 

 

 

 

45. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas 

ve Usuller Hakkında Yönetmelik uya-

rınca, resmi yazının kurum içinde kalan 

nüshası en fazla kaç görevli tarafından 

paraf edilebilir? 

 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

 

 

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 

 

46. Harcırah Kanunu’nda aşağıdakilerden 

hangisi harcırahın unsurları arasında 

sayılmamıştır? 

 

A) Makam tazminatı 

B) Yol masrafı 

C) Yevmiye (Gündelik) 

D) Aile masrafı 

 

47. Harcırah Kanunu hükümlerine göre, 

terfi etmek suretiyle atananların harcı-

rahı, hangi aylık derecesi üzerinden 

ödenir? 

 

A) Terfi ettikleri aylık derecesi 

B) Fiilen almakta oldukları aylık derecesi 

C) Terfiden önce bağlı oldukları ita amiri-

nin aylık derecesi 

D) Terfi ettiklerinin bir derece üstündeki 

aylık derecesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA 

UYULACAK USUL VE ESASLARA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

48. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hizmet-

lerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve 

Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri-

ne göre, kamu hizmetlerinin ilk kade-

mede ve vatandaşa en yakın yerde su-

nulmasına yönelik tedbir niteliğinde hü-

kümlerden değildir? 

 

A) İdare, başvuruların, doğrudan kamu 

hizmetini sunan birime yapılmasını ve 

ilk kademede sonuçlandırılmasını sağ-

lamak için gerekli tedbirleri alır. 

B) İdare zorunlu olmadıkça işlemin te-

kemmülü aşamasına kadar belge talep 

edemez. 

C) İdare, gerekli görülen mahallerde geçici 

veya sürekli bürolar açabilir. 

D) İdare, sunduğu hizmetlerin her birini ye-

rine getirecek birim ve görevlileri tespit 

eder. 
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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 
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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 
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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. 
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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) (;) (:) (;) (“) (.) 
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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 
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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. 

 

 

 

 

 
 

  


