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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Puanlama ÜÇ yanlış BİR doğruyu götürecek şekilde yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. Aşağıdakilerin hangisinde küçültme eki keli-

5. Sayı: 69471265 – 902 – 00536/15          

meye farklı bir anlam kazandırmıştır?

“Standart Dosya Planı”na göre hazırlanmış resmî
yazının “Sayı” bölümünde altı çizili rakam grubu
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukcağız etrafına şaşkın gözlerle bakıyordu.
B) Anneciğimi çok özledim gurbete gittiğimde.
C) Filizcik minik elleri ile bana kalemi uzattı.
D) Teyzeciğimin elini öpmeye köye gideceğiz.

A) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası
B) Gelen Evrak Bölümü Kayıt Numarası
C) Standart Dosya Plan Kodu
D) Birim Evrak Bölümü Kayıt Numarası

2. Öğretmen, hemşireyle birlikte muhtarın evine gitti.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge dizilişi
bakımından bu cümleyle özdeştir?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç bir

isim tamlamasında tamlayanları birbirine bağlamıştır?
A) Bu başarıda öğretmeninin ve ailesinin payı var.
B) İster tutumlu olsun ister har vurup harman
savursun.
C) Ne konuştuklarını duyamıyordum ama yüzlerinde öfke vardı.
D) Hem eski mektupları ayıkladı hem de solmuş
resimleri düzenledi.

dakilerden hangisi yanlıştır?
Hukuk Kuralları

Etik Kuralları

A) Yaptırım söz konusudur. Resmî bir yaptırım
olmayabilir.
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A) Can, bu sabah vücudunda ağrıyla, kıvranarak
uyanmış.
B) Selim sevinçle ve gururla bana baktı.
C) Topunu da alıp güle oynaya parkın yolunu
tutar.
D) Elimdeki defteri yarın okulda Ayşe’ye vereceğim.

6. Hukuk kuralları ve etik kuralları ile ilgili aşağı-

4. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

B) Yazılıdır.

Çoğunlukla yazılı
olmayan normlardır.

C) Resmî etik kurallarıdır. Gayriresmî
kurallardır.
D) İçe yöneliktir.

Dışa yöneliktir.

7. Kamu görevinin ifası sırasında yürürlükteki

kanunlara, etik davranış kodlarına ve tüm yasal düzenlemelere uygun davranan bir kamu
görevlisi daha çok aşağıdaki hangi etik davranış ilkesine uygun hareket etmiş olur?
A) Hesap verilebilirlik
C) Hukukilik

B) Saydamlık
D) Nesnellik

8. I. Kamuda “iyi yönetişim” modelinin gelişmesinin

Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’e göre “paraf”
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

temellerini atmak
II. Kamu görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken davranışlarının kurallara uygunluğunu
düşünmelerini sağlamak
III. Kamu görevlilerinin davranışlarına ilişkin
olarak vatandaşların, kişisel gözlemlerine dayanarak toplumun kamu yönetimine güvenini
sağlamak

A) Fiziksel ortamda kullanılan paraf, kaybolmayacak ve kâğıda işlemesini sağlayacak kalemle
atılır.
B) Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde paraflar, yazı alanının sonunda ve sağ kenarında
yer alır.
C) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde
paraf, güvenli elektronik imza ile atılır.
D) Paraf, belgenin sadece idarede kalacak nüshasında yer alır.

Yukarıdakilerden hangileri etik davranış kodunun işlevlerindendir?
A) Yalnız I.
C) Yalnız II ve III.
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B) Yalnız I ve II.
D) I, II ve III.

B
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9. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinde etik

13. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi

ve iş etiğinin ortak özelliklerindendir?
A) Saydamlık
C) Kamu yararı

sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir?

B) Kâr sağlama
D) Sosyal adalet

A) Vergi ödevi
B) Konut hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı

10. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun

kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar
(bankalar ve özel finans kurumları dâhil) talep
edilen bilgileri, en geç kaç gün içinde Kamu
Görevlileri Etik Kuruluna vermekle yükümlüdürler?

Meclisinde üyesinin kalmaması hâlinde, boşalmayı
takip eden - - - - günden sonraki ilk pazar günü
ara seçim yapılır.
T.C. Anayasası’na göre yukarıdaki hükümde
boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

B) On beş
D) Kırk beş

11. T.C. Anayasası’nın genel esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.
B) Yürütme yetkisi ve görevi, Bakanlar Kurulu
tarafından, Anayasa’ya ve kanunlara uygun
olarak kullanılır ve yerine getirilir.
C) Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş
ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
D) Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
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A) Yedi
C) Otuz

14. Bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet

12. T.C. Anayasası’na göre yerleşme ve seya-

hat hürriyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme
hakkından yoksun bırakılamaz.
B) Yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek
amacıyla kanunla sınırlanabilir.
C) Seyahat hürriyeti suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle kanunla sınırlanabilir.
D) Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak
suç işlenmesini önlemek amacıyla kanunla
sınırlanabilir.

A) otuz
C) altmış

B) kırk beş
D) doksan

15. T.C. Anayasası’na göre bütçe ve kesin hesap
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunar.
B) Merkezî yönetim kesin hesap kanunu teklifi,
ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak en
geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
C) Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek,
harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa
hüküm konulabilir.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel
Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında
açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı
önerilerde bulunamazlar.

16. Mustafa Kemal’in idadi (lise) öğrenimini gördüğü şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selanik
C) İstanbul
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B) Manastır
D) Sofya

B
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17. Misak-ı Millî kararları aşağıdakilerin hangisin-

22. Aşağıdakilerden hangisi devletin sorumluluk-

de kabul edilmiştir?

ları arasında yer alır?

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
B) Birinci Dönem Büyük Millet Meclisinde
C) Amasya Görüşmelerinde
D) Saltanat Şurasında

A) Zamanında ve kazancı oranında vergi vermek
B) Hiçbir kısıtlama olmadan istenilen yere gidebilmek
C) İstenilen dine inanmak ve o dinin ibadetini
yapabilmek
D) Seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi
için tedbirler almak              

18. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin
dış politikadaki sonuçlarından biridir?

23. Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplum-

A) TBMM’nin Londra Konferansı’na çağrılması
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
C) Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın imzalanması
D) Ermenistan’la Gümrü Antlaşması’nın imzalanması

ile ilgilidir?

A) Türk Medeni Kanunu
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu
C) Kabotaj Kanunu
D) Soyadı Kanunu

20. Vatandaşların tüm inanç ve ibadet haklarının
gözetilmesi Atatürk ilkelerinden hangisi ile
ilgilidir?
A) Devletçilik
C) Halkçılık
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19. Aşağıdaki kanunlardan hangisi kadın hakları

larda temel hak ve özgürlüklerin korunması
için devletin gücünü sınırlandıran etmenler
arasında yer almaz?

B) Milliyetçilik
D) Laiklik

A) Seçimler
B) Sert anayasa sistemi
C) Devlet egemenliği
D) Yargı denetimi

24. • İslam peygamberi Hz. Muhammed 632 yılında

•

açıkladığı Veda Hutbesi’nde “Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine,
siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü
yoktur.” demiştir.
1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde “Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil,
din, siyasi veya başka fikir, milli veya toplumsal
köken, mülkiyet, doğuş veya başka bir statü
nedeniyle ayrım gözetilmeksizin İşbu Beyannamede açıklanan bütün hak ve özgürlüklerden
yararlanma hakkına sahiptir.” maddesi bulunmaktadır.

Verilen iki maddenin dayandığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katılım
C) Egemenlik

21. • Kişi dokunulmazlığı
• Zorla çalıştırma yasağı
• Özel yaşamın gizliliği

B) Eşitlik
D) Özgürlük

Verilen temel hakların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan
haklar olmaları
B) Devletin varlığı için zorunlu ögeler olmaları
C) Sosyal ve ekonomik haklar arasında yer
almaları  
D) Siyasal gücün kullanılmasıyla ilgili haklar
olmaları

25. Vatandaşlarının refahıyla ilgilenen, onlara

asgari bir yaşama düzeni sağlamayı kendine
ödev edinen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk devleti
C) Sosyal devlet
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B) Teokratik devlet
D) Laik devlet

B
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26. I. Ülkemizin nitelikli insan gücü sürekli artıyor.

28. Kültür, bilgi sahibi olmak değil bilme hassasına

II. Annesinin ölümü yaşama gücünü derinden
sarstı.
III. Motorun değişen parçası, çekiş gücünün azalmasına neden oldu.
IV. Zihin gücüyle bütün problemleri aşacağını
düşünüyordu.

ermektir. Bütün bilgilerin kaynağı olan
idrak (anlama yeteneği) çilesini çekmiş ve bir
I
dünya görüşüne (görünümüne) varmış her insan
II
kültürlüdür. Bunun içindir ki üniversitelerde talebe,
bir şeyi öğrenmekten ziyade (çok, daha çok) bir
III
şeyin nasıl öğrenileceğini öğrenir. Yani üniversite,
öğrenme metotlarını (yöntemlerini) öğreten ocaktır.
IV

“Güç” sözcüğü bu cümlelerin hangilerinde
aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Yalnız I ve II.
C) Yalnız II ve IV.

B) Yalnız I ve III.
D) Yalnız III ve IV.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı ayraç içinde yanlış verilmiştir?

27. Yazıyı, olağanüstü insanların olağanüstü marifeti

olarak görmek yanılttı beni. Bu sebeple artık, çok
büyük yazıların, çok özel ifadelerin böyle etkiler
yapmasını sağlık işareti olarak görmüyorum. Çok
büyük, çok güzel yazılar, meğerse çok özel tuzaklar da olabiliyormuş. Keşke basit ama “kendisi
olan yazılar”, keşke “okuyana fark atan yazılar
değil, onları kendi içine alan sıcak, sımsıcak yazılar” okuyabilseydim. Keşke bazı yazarlar, yazı ile
geçilmez bir duvar örmeseydi. Şimdi anlıyorum ki
mesele çokça yazıyla “yanılsama” yaratmakmış.
Bazıları, hiçbir zahmete katlanmadan “maraton”a
katılmışlar ama arabaların üstünde finale koşmuşlar da alkışlatmışlardır kendilerini. Biz ter dökenleri görememişiz.
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A) I.

C) III.

D) IV.

29. (I) Bir yığın insan, çoğu zaman tarih zannedilen

bir edebiyat çeşidine ezelden beri rağbet eder.
(II) Gerçekte bu çeşit eserler, birtakım duyguları
ve heyecanları uyandırır ama hakikati araştıranlar, böyle eserlerden hoşlanmazlar. (III) Ancak o
eserlerle duygulu bir hayalin yahut eğitim gayesinin değil de ağırbaşlı düşüncenin hâkim olduğu
eserler bir tutulmamalıdır. (IV) Tarihi konu alan bir
eser hakkında bir yargıda bulunurken onu tarih
kılan öz, tek ölçümüzdür. (V) Aynı şekilde bir şiir
kitabının tek ölçüsü, onu şiir kılan özüdür.
Bu parça ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle
başlar?
A) II.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi
çıkarılamaz?

B) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım
yanlışı yapılmıştır?

A) Yazı yazmak özel bir yetenek olduğu için sanatçılar desteklenmelidir.
B) Yazı yazma faaliyeti bir gösteriş malzemesi
hâline getirilmektedir.
C) İyi yazıların samimi ve doğal bir üslubunun
olması gerekir.
D) İyi yazı; üzerinde uzun mesai harcanan, etkileyiciliğiyle okuru yakalayandır.

A) Öğretmeni sunumu Ali’nin yapmasını istemiş.
B) Atatürk “Sanatsız kalmış bir milletin hayat
damarlarından biri kopmuş demektir.” der.
C) TDK’nun Yazım Kılavuzu’nda yaptığı değişiklikleri gördün mü?
D) 8 Ocak 1970’te Muğla’da doğar.
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35. K = # 1, 3, 5, 7 - kümesinin elemanları birer kez

31. Denizin keyfini süren ( ) kucağında güneş meyve-

leri, sırtında Toros Dağları, derinliklerinde mağaralar ile binbir çehreli Akdeniz kentidir ( ) Tüm çehrelerini ahenkle taşıyor; kadim ve modern ( ) aydınlık
ve karanlık, dağlık ve düzlük ( ) Her ziyaretimde
başka bir yüzünü gösterip bana yeni keşiflerin
heyecanını bahşediyor.

kullanılarak A + B = C + D koşulunu sağlayan
kaç farklı ABCD sayısı yazılabilir?
A) 4

B) 8

C) 16

D) 24

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (,) (…) (;) (.)
C) (,) (.) (;) (.)

36. Bir tam sayı 40 ile bölündüğünde bölüm ve

B) (;) (…) (,) (.)
D) (;) (.) (,) (…)

kalan 39 olduğuna göre bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

II. Martıların kanat sesini dinler.
III. Bir aşkla denizden vurulan deniz,
IV. İçinde çırpınan sızıyla inler.
Numaralanmış dizelerin hangisinde tamlamanın
türü diğerlerinden farklıdır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

33. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin
yerine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Kitap okumak, insanoğlunun kişisel gelişimi
açısından çok önemlidir.
B) Onların yaşama haklarıyla ilgili atılacak her
adımı gönülden destekliyoruz.
C) Sürekli çalışıyor hayvanlarla ilgili yasa tasarısını meclisten geçirmek için.
D) Kariyeriyle ilgili ciddi adımlar atmaya karar
verdiği için bu işe başvurdu.  

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

32. I. Akşam karardıkça durulan deniz,

37. a, b ve c gerçek sayıları için
a ∙ b ∙ c < 0,  a < b  ve  a + c > 0 eşitsizlikleri veriliyor.
Buna göre
I. “a negatiftir.”
II. “b pozitiftir.”
III. “c pozitiftir.”
önermelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I.
C) Yalnız I ve II.

38. Bir iş yerinde çalışan kadınların sayısı erkeklerin
sayısının yarısından 15 eksiktir.

Bu iş yerinde çalışan erkeklerin sayısı 80’den
fazla olduğuna göre çalışan kadın ve erkeklerin toplam sayısı en az kaçtır?
A) 138

34.

-

1 2
>- d - n H
8

2
3

B) -4

B) 135

C) 108

D) 105

39. %60 kârla satılan bir mal, etiket fiyatı üzerinden

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden

%20 indirim yapılarak satıldığında 84 TL kâr elde
edilmiştir.

hangisidir?
A) -16

B) Yalnız II.
D) Yalnız I ve III.

Buna göre bu malın maliyeti kaç TL’dir?
C) 4

D) 16

A) 300
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B) 280

C) 260

D) 240

B
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40. Belli bir yükseklikten yere düşen bir top yere

45. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

1
her çarptığında düştüğü yüksekliğin 3 ’ü kadar
yükseliyor.

A) Kanun-i Esasi
C) Islahat Fermanı

Üçüncü kez yere çarptığı an dikey olarak toplam 34 metre yol aldığına göre bu top ilk kez
kaç metre yükseklikten düşmüştür?
A) 15

B) 16

C) 17

D) 18

B) Sened-i İttifak
D) Tanzimat Fermanı

46. 31 Aralık 2018 tarihinde Türkiye İstatistik Ku-

rumu tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus
kayıt sistemi sonuçlarına göre en az nüfusa
sahip olan il aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kilis
C) Iğdır

41. A torbasında özdeş 3 mavi, 5 yeşil top; B torbasında özdeş 4 mavi, 6 yeşil top vardır.

B) Bayburt
D) Bartın

A)

31
80

B)

2
5

C)

1
2

D)

31
40

42. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

2017 Aralık ayında gerçekleştirdiği ziyaret
kapsamında restore edilmesini istediği ve
TİKA tarafından çalışmalara başlanan Sevakin
Adası aşağıdaki ülkelerin hangisine aittir?
A) Mısır
C) Somali

B) Sudan
D) Etiyopya
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Buna göre torbalardan birinden rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı kaçtır?

47. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin
resmî dillerinden biri değildir?
A) Rusça
C) İspanyolca

B) Çince
D) Almanca

48. Global Firepower şirketi tarafından 2018 yılında açıklanan verilere göre kanıtlanmış petrol
rezervi en fazla olan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İran
C) Venezuela

B) Kanada
D) Suudi Arabistan

43. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ekonomik

İşbirliği Teşkilatı kurucu ülkeleri arasında yer
almaktadır?

A) Pakistan
C) Kazakistan

49. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Adalet Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Afganistan
D) Azerbaycan

A) Mustafa Necati Uğural
B) Şükrü Saraçoğlu
C) Ali Fethi Okyar
D) Seyit Bey

44. 8. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, 2019

50. Türkiye ilk metro ihracatını aşağıdaki ülkeler-

yılında aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleştirilmiştir?
A) Almanya
C) Güney Kore

den hangisine yapmıştır?
A) Tayland
C) Endonezya

B) Japonya
D) Türkiye
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B) Güney Kore
D) Malezya

B
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51. Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına

54. I. Çocuğun görüşü

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e
göre mahkemelere atanan sosyal çalışma
görevlilerine Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki tedbir kararlarını yerine getirdikleri
sürece almakta oldukları aylıklarının brüt
tutarının en fazla yüzde kaçı oranında aylık
ödenek verilir?
A) Yirmi                   
C) Elli                        

II. Çocuğun içinde bulunduğu tehlike hâlinin ciddiyeti
III. Suça sürüklenmesi sebebiyle tedbir alınmış ise
suç teşkil eden fiilin mahiyeti
IV. Çocuğun ana ve babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimse tarafından çocuğa
verilen desteğin derecesi

Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e
göre denetim planı hazırlanırken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınır?

B) Otuz                         
D) Altmış

A) Yalnız I ve III.
C) Yalnız II, III ve IV.

B) Yalnız II ve IV.
D) I, II, III ve IV.

52. Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e
göre denetim görevlisinin görevlendirilmesi
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

55. Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen KoÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Görevlendirme sırasında çocuğun kişisel özellik ve ihtiyaçları dikkate alınır ve çocukla iyi
iletişim kurabilecek olanlar tercih edilir.
B) Suç tarihinde on beş yaşını bitirmemiş suça
sürüklenen çocuklar ile çocuğun aileye teslimi
yönünde karar verilmesi hâlinde, bu çocuklar
hakkında denetim görevi gözetim esaslarına
göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
tarafından yerine getirilir.
C) Denetim altına alınmasına karar verilen çocuk
hakkında aynı zamanda koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilmesi hâlinde denetim
görevinin ifasında, tedbir kararını ya da kararlarını yerine getirecek kurum veya kuruluşlarla
iş birliği yapılır.
D) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya
hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı
verilen çocuğun denetim altına alınmasına
karar verilmesi hâlinde; denetimli serbestlik ve
yardım merkezî şube müdürlüğü veya bürosu
tarafından bir denetim görevlisi görevlendirilir.

ruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının
Uygulanması Hakkında Yönetmelik’e göre
aşağıdakilerden hangisi koruyucu ve destekleyici tedbirlerden biri değildir?
A) Danışmanlık
C) Ulaşım

B) Barınma
D) Sağlık

56. Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının
Uygulanması Hakkında Yönetmelik’e göre
toplantı gündemi ve günü ilgili kişilere kaç
gün önceden bildirilir?

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

57. Kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz

kurumuna ayrılacak hükümlüler hakkında, ayrılma
tarihine - - - - kala hükümlü hakkında yeniden bir
karar alınmak üzere infaz hâkimliğine başvuruda
bulunulur.

53. Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e
göre kamu davasının açılmasının ertelenmesi
kararı verilen ancak denetim altına alınmayan
çocuklara ilişkin ilâmları aşağıdakilerden hangisi takip eder?

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer
Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik’e göre
yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A) Cumhuriyet başsavcılığı
B) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
D) Çocuk Gözetim Eğitim ve İyileştirme İşleri
Bürosu

A) on beş gün            
C) bir ay                     
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B) yirmi gün                          
D) iki ay

B
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58. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hü-

61. Sağlık Bakanlığının 2015/11 sayılı Denetimli

Serbestlik Tedavi Hizmetleri Konulu Genelgesi’ne göre tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri verilen kişiler hakkında sağlık tesislerince
yapılacak işlemler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Şikâyet, dilekçe ile doğrudan infaz hâkimliğine
yapılabileceği gibi Cumhuriyet başsavcılığı
veya kurum aracılığıyla da yapılabilir.
B) Kurum işlemlerine karşı yapılan itirazlar ceza
infaz kurumu idare ve gözlem kurulu veya komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.
C) İnfaz hâkimi giderilmesi güç sonuçların doğması ve işlemin açıkça hukuka aykırı olması
koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda
işlemin ertelenmesine veya durdurulmasına
karar verebilir.
D) Yükümlü, hakkındaki işlem ve eylemleri öğrendiği tarihten itibaren otuz gün, her hâlde işlem
ve eylemlerin yapıldığı tarihten itibaren on beş
gün içinde şikâyet yoluyla infaz hâkimliğine
başvurabilir.

59. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre taşınır işlem-

leri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Satın alınan taşınırlar için teslim alındıktan
sonra, Taşınır Kod Listesindeki hesap kodları itibarıyla ikişer nüsha Taşınır İşlem Fişi
düzenlenir.
B) Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu
idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş kaydedilir.
C) Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.
D) Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması
esastır.
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kümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer
Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik’e göre
şikâyet ve itiraz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sevk evrakının geçerlilik süresi yedi iş günüdür. Hasta yedi iş günü bitimi sonrasında
geldiği takdirde, tedaviye alınır. Yedi iş günü
içerisinde sağlık tesisine başvurmamak tedaviye alınmaya engel teşkil eder.
B) Altı oturumluk bağımlılık programı kapsamındaki psikoeğitsel çalışmalar uzman hekim,
hekim, psikolog/sosyal çalışmacı veya hemşire/sağlık memuru tarafından yürütülür.
C) Denetimli serbestlik müdürlüğüne rapor
gönderilerek işlemleri tamamlanmış hastalara, müdürlükçe düzenlenmiş yeni bir sevkle
başvurmadığı sürece kayıt açılmaz.
D) Hastanın müracaatından nihai raporu verilinceye kadar geçen süreçteki iş ve işlemleri için
gerekli takip sistemleri sağlık tesisinde kurulur.

62. I. Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığını

II. Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese
yapılması durumunda buna ilişkin kaydı
III. Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile
tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzasını
7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebliğ
mazbatasının yukarıdakilerden hangilerini
ihtiva etmesi lazımdır?
A) Yalnız I.
C) Yalnız II ve III.

B) Yalnız I ve III.
D) I, II ve III.

63. İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren - - - - gün

60. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre aşağıdakiler-

sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren
merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin
edebilir. Ancak, bu süre - - - - günü geçemez.

den hangisi taşınır mal yönetim hesabı cetvellerinden değildir?

7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla
hangisi getirilmelidir?

A) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli
B) Yılsonu Sayımına İlişkin Sayım Tutanağı
C) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı
D) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı
Cetveli

A) beş - 10
C) on - 20
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B) yedi - 15
D) on beş - 30

B
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64. 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu’na göre in-

67. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

faz hâkimliğince şikâyet üzerine verilen kararlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

“Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve
zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçleri
korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak”
fiil ve hâlleri aşağıdaki disiplin cezalarından
hangisini gerektirir?

A) İnfaz hâkimi inceleme sonunda şikâyeti yerinde görmezse reddine karar verir.
B) İnfaz hâkiminin kararlarına karşı yapılan itiraz,
infaz hâkimliğinin kurulduğu yer ağır ceza
mahkemesine yapılır.
C) İnfaz hâkiminin kararlarına karşı şikâyetçi tarafından tebliğden itibaren on gün içinde ilgili
mevzuat hükümlerine göre acele itiraz yoluna
gidilebilir.
D) İnfaz hâkimi aynı zamanda infaz hâkimliğinin
kurulduğu yer ağır ceza mahkemesinin üyesi
olduğu takdirde itirazla ilgili karara katılamaz.

A) Kınama
B) Uyarma
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

68. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışarak sigortalı
sayılanlardan değildir?

işe başlamama hâlinde yapılacak işlem ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler
olmaksızın belirlenen süre içinde işe başlamayanlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak
istihdam edilemezler.
B) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan
belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler
olmaksızın belirlenen süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir.
C) Belirlenen süre içerisinde işe başlamayanların,
belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler
nedeniyle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı
takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
D) Başka yerdeki bir göreve atananlardan belirlenen süre içinde hareket ederek belli yol süresi
sonunda yeni görevlerine başlamayanlara,
eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine
başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek
şartı ile 15 günlük bir süre daha verilebilir.
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65. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) Tarımsal faaliyette bulunanlar
B) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan
ortakları
C) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr
siciline kayıtlı olanlar
D) İşçi sendikaları ve konfederasyonları başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler

69. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre “ihale

ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz
yayımlanır.
B) Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma
yükümlülüğü getirir.
C) Ön ilan yapılan hâllerde ihalenin açık ihale
veya belli istekliler arasında ihale usullerinden
biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur.
D) Ön ilan yapılan hâllerde belirtilen süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının
ön ilan tarihinden itibaren en az kırk gün sonra
yayımlanması gerekir.

66. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar,
herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını
veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar.” ifadesi aşağıdaki ödev ve sorumluluklardan hangisiyle ilgilidir?

70. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda “Üzerine

ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi
ifade eder.” şeklinde aşağıdakilerden hangisi
tanımlanmıştır?

A) Tarafsızlık ve devlete bağlılık
B) Kişisel sorumluluk ve zarar
C) Davranış ve iş birliği
D) Sadakat

A) Yüklenici
C) İstekli
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B) Tedarikçi
D) Aday

B
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71. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda

75. I. İdarenin EKAP’a kaydı, EKAP üzerinden dü-

Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihaleler
sonucunda mal veya hizmet alımı işlerinde,
ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen
işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam
bedel üzerinden aşağıdaki sözleşmelerden
hangisi düzenlenir?
A) Karma
C) Birim Fiyat

zenlenen protokolün posta yolu ile ya da elden
Kuruma ulaştırılması yoluyla gerçekleştirilmektedir.
II. Düzenlenen protokolde, EKAP’ta yer alan iş ve
işlemleri idare adına yürütmek üzere en fazla
üç platform sorumlusunun belirtilmesi gerekmektedir.
III. Protokoldeki bilgilerin eksik olması durumunda
yapılacak iş ve işlemlerin takibinden idareler
sorumludur.

B) Münferit
D) Götürü Bedel

Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre idarelerin
EKAP’a kayıt işlemleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

72. I. Merkezî yönetim bütçesi

II. Mahallî idareler bütçeleri
III. Sosyal güvenlik kurumları bütçeleri

A) Yalnız I ve II.
C) Yalnız II ve III.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri genel
yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri
olarak hazırlanır ve uygulanır?

73. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre bütçe ödeneklerinin kullanılmasında belirtilen esaslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz.
B) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize
edilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına
gönderir.
C) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar
ve harcamalarını bu programa uygun olarak
yaparlar.
D) Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri
amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş,
satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır.

76. Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre ön yeterlik
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A) Yalnız I ve II.           B) Yalnız I ve III.                 
C) Yalnız II ve III.        D) I, II ve III.

74. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına
Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen dilekçelerden belli bir konuyu ihtiva etmeyenler
incelenemezler.
B) Yetkili makamlara gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzası ile iş veya
ikametgâh adresinin bulunması gerekir.
C) Dilekçe; konusuyla ilgili olmayan bir idari
makama verilmesi durumunda, bu makam
tarafından dilekçe sahibine iade edilir.
D) Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe
yazılması kaydıyla dilekçe hakkından yararlanabilirler.

B) Yalnız I ve III.
D) I, II ve III.
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ve ihale ilanlarının hazırlanması ve Kamu İhale
Bültenine ilişkin hususlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre
yapılan her bir ihale için ayrı ihale ilanı düzenlenmesi yerine birden fazla ihalenin bir ilan
başlığı altında birleştirilerek yayımlanması
mümkündür.
B) İlanların yayımlanması gereken tarihten en
az iki iş günü öncesinde (yayım günü hariç)
Kurum kayıtlarındaki tüm işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
C) Kamu İhale Bülteni 1/1/2007 tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda yayımlanmaktadır.
D) Kamu İhale Bülteni haftada en fazla beş iş
günü yayımlanır.

77. 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri

Kanunu’na göre “kuruluş ve teşkilat” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı,
adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde denetimli serbestlik müdürlüğü ile koruma kurulu
kurulur.
B) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine ilişkin danışma organı olarak Bakanlıkta Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma
Kurulu oluşturulur.
C) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma
hizmetleri, Adalet Bakanlığı taşra teşkilâtında
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu tarafından yürütülür.
D) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri, Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında
Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.    

B
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78. 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri

82. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na

Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulunun üyelerinden biri değildir?

göre iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt
ve bildirimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Ceza İşleri Genel Müdürü
B) Kadının Statüsü Genel Müdürü
C) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü
D) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü

A) İşveren iş kazalarını kazadan sonraki üç iş
günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
B) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal
eden iş kazalarını en geç on gün içinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirir.
C) İşveren işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten
itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirir.
D) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları;
meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen
sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

79. I. Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetlerini

5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri
Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri
Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının görevlerindendir?
A) Yalnız I ve II.
C) Yalnız II ve III.

B) Yalnız I ve III.
D) I, II ve III.

80. 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri

Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi denetimli serbestlik müdürlüğünün soruşturma
evresindeki görevlerinden biri değildir?
A) İstek hâlinde şüpheliye psiko-sosyal danışmanlık yapmak
B) Cumhuriyet başsavcılığınca gerekli görüldüğünde, şüpheli hakkında sosyal araştırma
raporu düzenleyip sunmak
C) İlgili mevzuata göre adli kontrol altına alınan
şüphelilerle ilgili olarak, kararda belirtilen
yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin
çalışmaları yürütmek
D) Karar öncesinde mahkeme veya hâkimin isteği
üzerine; sanığın kişisel, sosyal ve ekonomik
durumu hakkında ayrıntılı sosyal araştırma
raporu hazırlayıp sunmak

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

yürütmek
II. Müdürlükler ve koruma kurullarının yönetim,
denetim ve gözetim görevlerini yürütmek
III. Müdürlükler ile koruma kurullarının genel amaç
ve politikalar çerçevesinde düzenli ve verimli
çalışmalarını sağlamak

83. I. Denetimli Serbestlik Müdürlükleri

II. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu
III. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne Bağlı Bürolar ve Koruma Kurulları
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne
göre denetimli serbestlik hizmetleri, Adalet
Bakanlığı taşra teşkilatında yukarıdakilerden
hangileri tarafından yürütülür?
A) Yalnız I ve II.
C) Yalnız II ve III.

B) Yalnız I ve III.
D) I, II ve III.

84. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne
göre aşağıdakilerden hangisi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan bürolardan biri
değildir?
A) Örgütlü suçlar bürosu
B) İnfaz bürosu
C) İdari ve mali işler bürosu
D) Mağdur destek hizmetleri bürosu

81. 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri

Kanunu’na göre Danışma Kurulu, Daire Başkanlığı, müdürlükler ve Koruma Kurullarının
teşkilat, görev, çalışma, disiplin ve denetimine
ilişkin esas ve usuller bu Kanun’un yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren en geç kaç ay içinde
Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir?
A) Üç                       
C) Dokuz                  

85. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne
göre “müdahale programlarını uygulamak” hangi
büroda görevli denetimli serbestlik uzmanlarının görevlerindendir?
A) Denetim bürosu
B) Koruma kurulu bürosu
C) Eğitim ve iyileştirme bürosu
D) Değerlendirme ve planlama bürosu

B) Altı                  
D) On iki
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86. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne

91. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

göre aşağıdakilerden hangisi denetimli serbestlik müdürünün görevlerinden değildir?

İnfazı Hakkında Kanun’a göre mükerrirlere ve
bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Kendisine bağlı büroların koordineli bir şekilde
çalışmasını sağlamak
B) Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla
iş birliğini geliştirmek
C) İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonunun
toplantı zamanı ile görüşülecek konuları belirlemek
D) Asayiş, güvenlik ve benzeri konularda ortaya
çıkan sorunlarla ilgili gecikmeksizin önlem
almak

A) Hâkim, mükerrir hakkında denetim süresinin en fazla iki yıla kadar uzatılmasına karar
verebilir.
B) İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması
durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez.
C) Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine
eklenecek miktar, tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz.
D) Hâkim, mükerrir hakkında cezanın infazının
tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler.

87. • Denetim planını hazırlamak
• Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibini
yapmak

• Araştırma ve değerlendirme formunu doldurmak

A) Denetimli serbestlik müdür yardımcısı
B) Denetimli serbestlik müdürü
C) Denetimli serbestlik memuru
D) Denetimli serbestlik uzmanı

88. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne
göre kamu hizmeti cezasının infazında kaç
saat çalışma bir gün sayılır?

A) Üç                         B) Dört                             
C) Beş                           D) Altı

89. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

92. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza GüÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne
göre yukarıdakiler hangisinin görevleri arasında yer alır?

İnfazı Hakkında Kanun’a göre birden fazla
hükümle adli para cezalarına mahkûmiyet
halinde adli para cezası yerine çektirilen hapis
süresi en fazla kaç yılı geçemez?
A) İki               
C) Dört                

B) Üç                   
D) Beş

venlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında
gözetilecek temel ilkeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı
davranışlarda bulunulamaz.
B) Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz
olunmaz.
C) Mahkeme kesinleşen ve yerine getirilmesini
onayladığı ceza ve güvenlik tedbirine ilişkin
hükmü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderir.
D) Kurumda çalışan tüm görevliler Cumhuriyet
başsavcısının veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısının istediği her türlü bilgiyi vermekle
yükümlüdür.

93. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre kısa süreli hapis cezası yerine hükmedilen adli para cezasının infazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kesinleşen adli para cezasını içeren ilam,
Cumhuriyet başsavcılığına verilir.
B) Cumhuriyet savcısı hapis cezasından çevrilen
adli para cezasının otuz gün içinde ödenmesi
için hükümlüye bir ödeme emri tebliğ eder.
C) İlgili mevzuata göre hapis cezasına seçenek
olarak mahkemece belirlenen adli para cezası,
hükümde yer alan para miktarı Devlet Hazinesine ödenerek yerine getirilir.
D) Hükümde, adli para cezası takside bağlanmamış ise, otuz günlük süre içinde adli para cezasının dörtte birini ödeyen hükümlünün isteği
üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile dört
eşit taksitte ödenmesine imkân sağlanır.

90. I. Birden fazla müebbet hapis cezasına

mahkûmiyet hâlinde otuz yıl
II. Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz yıl
III. Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet
hâlinde en fazla otuz altı yıl
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre koşullu salıverilme
için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre
ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II.         
B) Yalnız I ve II.        
C) Yalnız I ve III.           D) I, II ve III.
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94. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

98. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre bir eğitim kurumuna devam etme yaptırımının infazı, hükümlünün mahkeme kararıyla
en az kaç yıl süreyle, bir meslek veya sanat
edinmeyi sağlamak amacıyla gerektiğinde
barınma imkânı da bulunan eğitim kurumunda
eğitime tabi tutulması suretiyle yerine getirilir?
A) İki                    
C) Dört                       

acil korunma kararı en fazla kaç günlük süre
ile sınırlı olmak üzere verilebilir?
A) On beş              
C) Kırk beş             

B) Üç                         
D) Beş

99. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre

95. I. Adli para cezasına

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kısa süreli
hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve
ekonomik durumuna, yargılama sürecinde
duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki
özelliklere göre yukarıdakilerden hangilerine
çevrilebilir?
B) Yalnız I ve II.
D) I, II ve III.

96. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre
hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi hâlinde sanık, en fazla kaç yıl
süreyle denetim süresine tabi tutulur?

A) On
C) Beş  

denetim görevlisinin görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

II. Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın
aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya
tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine
III. En az üç yıl süreyle, bir meslek veya sanat
edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna
devam etmeye

A) Yalnız I.
C) Yalnız II ve III.

B) Otuz                  
D) Altmış

A) Çocuğun gelişimi hakkında, ikişer aylık sürelerle çocuğun ailesine rapor vermek
B) İhtiyaç duyacağı hizmetlerden yararlanmasında çocuğa yardımcı olmak
C) Alınan kararın uygulanmasını, bu uygulamanın sonuçlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini
izlemek
D) Kararla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesi için çocuğun eğitim, aile, kurum, iş ve
sosyal çevreye uyumunu sağlamak üzere onu
desteklemek

100. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre

B) Yedi
D) Üç

çocuğa uygulanacak denetimin yöntemi,
görevlendirmeyi takip eden en geç kaç gün
içinde hazırlanacak bir planla belirlenir?
A) Yedi                          B) On                        
C) On beş                      D) Otuz

97. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre

“Çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin
herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu
ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine” yönelik tedbir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlık tedbiri
B) Danışmanlık tedbiri
C) Barınma tedbiri
D) Bakım tedbiri

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara 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 geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
ADAYLARA YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan
sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinizebaşarılar
başarılardileriz.
dileriz.
Hepinize
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

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.

23 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
4. GRUP: ŞEF B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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