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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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MEMUR
1. T.C. Anayasası’nın genel esasları ile ilgili aşa-

5. T.C. Anayasası’na göre bütçe ve kesin hesap

ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

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.

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.

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.

3. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi
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2. T.C. Anayasası’na göre yerleşme ve seya-

düğü şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selanik
C) İstanbul

B) Manastır
D) Sofya

7. Misak-ı Millî kararları aşağıdakilerin hangisinde kabul edilmiştir?

sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlerdendir?

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

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

4. Bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet

8. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin

Meclisinde üyesinin kalmaması hâlinde, boşalmayı
takip eden - - - - günden sonraki ilk pazar günü
ara seçim yapılır.

dış politikadaki sonuçlarından biridir?

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

T.C. Anayasası’na göre yukarıdaki hükümde
boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) otuz
C) altmış

6. Mustafa Kemal’in idadi (lise) öğrenimini gör-

B) kırk beş
D) doksan
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9. Aşağıdaki kanunlardan hangisi kadın hakları

14. • İslam peygamberi Hz. Muhammed 632 yılında

ile ilgilidir?

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

•

10. Vatandaşların tüm inanç ve ibadet haklarının
gözetilmesi Atatürk ilkelerinden hangisi ile
ilgilidir?
B) Milliyetçilik
D) Laiklik

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

12. Aşağıdakilerden hangisi devletin sorumlulukları arasında yer alır?

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

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.

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              

B) Eşitlik
D) Özgürlük

15. Vatandaşlarının refahıyla ilgilenen, onlara

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

B) Teokratik devlet
D) Laik devlet

16. Aşağıdakilerin hangisinde küçültme eki kelimeye farklı bir anlam kazandırmıştır?

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.

17. Öğretmen, hemşireyle birlikte muhtarın evine gitti.

13. Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplum-

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge dizilişi
bakımından bu cümleyle özdeştir?

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

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.

A) Seçimler
B) Sert anayasa sistemi
C) Devlet egemenliği
D) Yargı denetimi
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18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç bir

22. Kamu görevinin ifası sırasında yürürlükteki

isim tamlamasında tamlayanları birbirine bağlamıştır?

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) 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.

A) Hesap verilebilirlik
C) Hukukilik

B) Saydamlık
D) Nesnellik

23. I. Kamuda “iyi yönetişim” modelinin gelişmesinin
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

19. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

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.

20. Sayı: 69471265 – 902 – 00536/15          
“Standart Dosya Planı”na göre hazırlanmış resmî
yazının “Sayı” bölümünde altı çizili rakam grubu
aşağıdakilerden hangisidir?
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Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’e göre “paraf”
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

24. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinde etik
ve iş etiğinin ortak özelliklerindendir?
A) Saydamlık
C) Kamu yararı

A) Yedi
C) Otuz

dakilerden hangisi yanlıştır?

B) Kâr sağlama
D) Sosyal adalet

B) On beş
D) Kırk beş

Etik Kuralları

26. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

A) Yaptırım söz konusudur. Resmî bir yaptırım
olmayabilir.

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

Çoğunlukla yazılı
olmayan normlardır.

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

B) Yalnız I ve II.
D) I, II ve III.

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?

21. Hukuk kuralları ve etik kuralları ile ilgili aşağı-

B) Yazılıdır.

A) Yalnız I.
C) Yalnız II ve III.

25. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun

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

Hukuk Kuralları

Yukarıdakilerden hangileri etik davranış kodunun işlevlerindendir?

A) Mısır
C) Somali

Dışa yöneliktir.
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B) Sudan
D) Etiyopya
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27. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ekonomik

33. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Adalet Bakanı aşa-

İşbirliği Teşkilatı kurucu ülkeleri arasında yer
almaktadır?

A) Pakistan
C) Kazakistan

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

B) Afganistan
D) Azerbaycan

28. 8. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, 2019

yılında aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleştirilmiştir?

29. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanun-i Esasi
C) Islahat Fermanı

B) Sened-i İttifak
D) Tanzimat Fermanı

30. 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

den hangisine yapmıştır?

B) Japonya
D) Türkiye

B) Bayburt
D) Bartın

A) Tayland
C) Endonezya
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A) Almanya
C) Güney Kore

34. Türkiye ilk metro ihracatını aşağıdaki ülkeler-

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

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

resmî dillerinden biri değildir?

B) Çince
D) Almanca

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

35. I. Ülkemizin nitelikli insan gücü sürekli artıyor.

36. Kültür, bilgi sahibi olmak değil bilme hassasına

31. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin
A) Rusça
C) İspanyolca

B) Güney Kore
D) Malezya

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı ayraç içinde yanlış verilmiştir?

B) Kanada
D) Suudi Arabistan

A) I.

6

B) II.

C) III.

D) IV.
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37. Yazıyı, olağanüstü insanların olağanüstü marifeti

40. Denizin keyfini süren ( ) kucağında güneş meyve-

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.

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

B) (;) (…) (,) (.)
D) (;) (.) (,) (…)

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi
çıkarılamaz?

38. (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.

41. I. Akşam karardıkça durulan deniz,
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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.

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) III.

C) IV.

C) III.

D) IV.

42. 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.  

Bu parça ikiye bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle
başlar?
A) II.

B) II.

D) V.

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım
yanlışı yapılmıştır?

43.

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.

-

1 2
>- d - n H
8

2
3

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden

hangisidir?
A) -16

7

B) -4

C) 4

D) 16

MEMUR
44. K = # 1, 3, 5, 7 - kümesinin elemanları birer kez

49. Belli bir yükseklikten yere düşen bir top yere

1
her çarptığında düştüğü yüksekliğin 3 ’ü kadar
yükseliyor.

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

B) 8

C) 16

A

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

D) 24

A) 15

B) 16

C) 17

D) 18

45. Bir tam sayı 40 ile bölündüğünde bölüm ve

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

B) 5

C) 6

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

D) 7

Buna göre torbalardan birinden rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı kaçtır?

46. 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.

B) Yalnız II.
D) Yalnız I ve III.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A)

31
80

B)

2
5

C)

1
2

D)

31
40

51. İlk kez suç işleyen ve - - - - yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanların cezaları
doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine
getirilebilir.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun’a göre yukarıdaki hükümde
boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) bir                            B) iki                              
C) üç                  
D) dört

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

52. I. Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ceza

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

B) 135

C) 108

infaz kurumu görevlileri gözetiminde, kapalı
ceza infaz kurumunda bulunanlar ise iç ve dış
güvenlik görevlilerince alınacak tedbirler altında çalıştırılırlar.
II. Çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin,
kurum dışında çalıştırılmaları sırasında kurum
görevlilerinin gözetimi ve muhafazası gereklidir.
III. Hükümlülerin kurum dışında çalışma esasları
kanunda gösterilir.

D) 105

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun’a göre hükümlüleri
kurum dışında çalıştırma ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

48. %60 kârla satılan bir mal, etiket fiyatı üzerinden

%20 indirim yapılarak satıldığında 84 TL kâr elde
edilmiştir.
Buna göre bu malın maliyeti kaç TL’dir?
A) 300

B) 280

C) 260

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

D) 240
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MEMUR
53. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

57. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

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                

İnfazı Hakkında Kanun’a göre açık havada çalışmayan veya kapalı ceza infaz kurumlarında
bulunan hükümlüye, hava koşulları elverdiği
ölçüde, günde en az kaç saat açık havada
gezinmek olanağı verilir?

B) Üç                    
D) Beş

A) Bir                      
C) Üç                      

54. • Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan

•

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre yukarıdaki eylemler hangi disiplin cezasını gerektirir?
A) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun
bırakma veya kısıtlama
B) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
C) Hücreye koyma
D) Kınama

55. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan evli hü-

kümlüler, en geç - - - - ayda bir kez olmak üzere,
üç saatten - - - - saate kadar eşleri ile kurum veya
eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin
yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilir.

B) İki                         
D) Dört

58. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

atmak
Odalarda, eklentilerinde ve diğer alanlarda ilaç
ve gıda maddesi stoku yapmak
Herhangi bir şeyi protesto amacıyla veya idareye karşı toplu olarak sessiz direnişte bulunmak

İnfazı Hakkında Kanun’a göre hükümlülük
süresinin beşte birini iyi hâlle geçirmiş olanlara hükümlünün isteği ile ana, baba, eş, kardeş
veya çocuğunun ölümü nedeniyle yol dışında
kaç güne kadar mazeret izni verilebilir?
A) Üç                  
C) Yedi                      

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

•

A

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun’a göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi
getirilmelidir?

B) Beş                     
D) On

59. I. Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkû-

miyet 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.

60. I. Kasten işlenen suçlarda beş yıl, taksirle işle-

nen suçlarda ise yedi yıl veya daha az süreli
hapis cezalarının infazı ertelenebilir.
II. Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek
üzere en fazla iki kez uygulanabilir.
III. Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında
kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası
açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak
ceza derhâl infaz olunur.

A) dört - kırk sekiz         B) üç - yirmi dört            
C) iki - on sekiz             D) bir - altı

56. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

İnfazı Hakkında Kanun’a göre tehlikeli hâlde
oldukları saptanan hükümlüler, bireyselleştirilmeleri için yapılacak çalışmalarda en fazla
kaç kişiyi aşacak biçimde gruplandırılamaz?

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun’a göre “hükümlünün
istemiyle infazın ertelenmesi” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Beş             
C) On                      

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

B) Yedi                        
D) On iki
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MEMUR
61. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

65. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

Hakkında Kanun’a göre ikinci derece dâhil kan
veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin
ölümü hâlinde, tutukluya soruşturmanın veya
kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla yol süresi dışında en fazla kaç güne kadar cenazeye
katılması için izin verilebilir?
A) Bir                    
C) Üç                  

İnfazı Hakkında Kanun’a göre açık ceza infaz
kurumlarında bulunanlara aileleriyle bağlarını
sürdürmelerini sağlamak amacıyla kaç ayda
bir izin verilebilir?
A) Üç             
C) Beş              

66. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

İnfazı Hakkında Kanun’a göre hükümlü, hapis
cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için gönderilen çağrı kâğıdının tebliği üzerine kaç gün
içinde gelmez, kaçar ya da kaçacağına dair
şüphe uyandırırsa, Cumhuriyet savcısı yakalama emri çıkarır?

hâllerde ve - - - - günde bir kez olmak üzere belirlenen kişilere süresi on dakikayı geçmemek üzere
telefon edebilir.
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun’a göre ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasının infazı ile ilgili yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi
getirilmelidir?
B) yirmi            
D) on

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

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

B) Beş               
D) On

63. Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü

A) otuz              
C) on beş            

B) Dört                  
D) Altı

B) İki                     
D) Dört

62. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

A) Üç               
C) Yedi               

A

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.

67. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

64. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin

İnfazı Hakkında Kanun’a göre mükerrirlere ve
bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması
durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez.
B) Hâkim, mükerrir hakkında denetim süresinin en fazla iki yıla kadar uzatılmasına karar
verebilir.
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.
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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.

MEMUR
68. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

72. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

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                       

A

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre “Hükümlü ile durumu hakkında bilgi sahibi
olması gerekli ya da yararlı görülen kişi, kurum ya
da kuruluşları, özel hayata saygı, gizlilik ve etik
kurallarına uygun biçimde bilgilendirmek” görev
ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Eğitim Kurulu
B) Disiplin Kurulu
C) İşyurdu Yönetim Kurulu
D) İdare ve Gözlem Kurulu

B) Üç                         
D) Beş

69. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre kurulların toplanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

70. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre aşağıdakilerden hangisi idare ve gözlem
kurulunun görev ve yetkilerinden değildir?

II. Tavsiye mektubu vermek
III. Kurum dışı etkinliklerde öncelik vermek

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Kurullarda görüşülecek konular müdür tarafından belirlenir.
B) İşyurdu Yönetim Kurulu, düzenli olarak haftada iki defa toplanır.
C) Kurum müdürü, kurulları ayda bir kez ve gerektiğinde her zaman toplayabilir.
D) Kurullar mevcut üyelerinin çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile
karar verir.

73. I. Uygun bir hediye vermek

A) Hükümlülerin kalmakta oldukları odaları değiştirmek
B) Kurumlarda kalmakta olan hükümlüleri gruplandırmak
C) Hükümlülerin iyileştirme programları çerçevesinde çalıştırılmalarını sağlamak
D) Koşullu salıvermeye ve uygulanacak infaz rejimine esas teşkil edecek iyi hâl kararını almak

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre yukarıdakilerden hangileri hükümlüler
hakkında disiplin kurulunca verilebilecek
ödüllerdendir?
A) Yalnız I.
C) Yalnız II ve III.

B) Yalnız I ve II.
D) I, II ve III.

74. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre mektup okuma komisyonunca, mahalline
gönderilmesi veya hükümlüye verilmesi sakıncalı görülen mektuplar, en geç kaç saat içinde
disiplin kuruluna verilir?
A) Altı                            B) On iki                   
C) On sekiz                   D) Yirmi dört

75. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

71. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre ilköğretim ara sınıflarından terk olanlardan, örgün eğitim çağını geçirmiş en az kaç
yaş ve daha üst yaşlarda bulunan her hükümlünün yaygın eğitime devam etmesi teşvik
edilir?

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre hükümlüye yapılacak tebligatta, tebliğ
tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde infaz
hâkimliğine şikâyet hakkının kullanılmaması
hâlinde disiplin kurulu kararının kesinleşerek
mektubun sakıncalı görülen kısımlarının okunmayacak şekilde çizilerek verileceği bildirilir?

A) On altı                
C) On dört               

A) Beş                   
C) On beş               

B) On beş                   
D) On üç
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B) On                            
D) Otuz

A

MEMUR
76. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza

79. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza Gü-

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre hükümlünün eşyasının postadan alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

venlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre heyetlerin kurumları ziyaretleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

77. Hükümlü, belgelendirilmesi koşuluyla eşi, üçüncü
dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi
veya kayyımı tarafından haftada - - - - kez ve ayrıca kuruma kabullerinde, zorunlu hâller dışında
bir daha değiştirilmemek üzere, ad ve adreslerini bildirdiği en fazla - - - - kişi tarafından, yarım
saatten az ve bir saatten fazla olmamak üzere
çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilir.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A) bir - iki                       B) bir - üç                              
C) iki - iki                  
D) iki - üç

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Hükümlülerin adlarına posta veya kargo ile
gönderilen havale ve eşya, kurum mutemedi
tarafından en geç 7 gün içinde postadan alınır.
B) Gönderi, içeriği itibariyle kuruma sokulması ve
bulundurulması mevzuat hükümlerince sakıncalı olmaması hâlinde hükümlüye teslim edilir.
C) Gönderi, hükümlünün isteği halinde ilk ziyaret
günü yakınlarına verilmek üzere kurum emanet deposunda saklanabilir.
D) Sakıncalı olduğu belirlenen gönderiler hakkında, posta veya kargodan alındığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde hükümlüye yazılı
bilgi verilir.

78. I. Bu kurumlarda çocuklara eğitim ve öğretim

verilmesi ilkesine tam olarak uyulur.
II. On - on altı yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve
fizikî gelişim durumları göz önüne alınarak bu
kurumların ayrı ayrı bölümlerinde barındırılırlar.
III. Çocuk tutukluların ya da çocuk eğitimevlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı
kurumlara nakillerine karar verilen çocukların
barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan iç
ve dış güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve
öğretime dayalı kurumlardır.

A) Ziyaret ve görüşmelerde güvenliği tehlikeye
düşürmeyecek tedbirler kurum idaresince
alınır.
B) Önceden izin verilmiş olsa bile doğal afet, yangın ve ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda
ziyaret ve görüşmeler kurum en üst amirince
ertelenebilir.
C) Resmî kurum ve kuruluşlar, heyet hâlinde
veya bireysel olarak kurumları ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için Cumhuriyet Başsavcısından izin almak zorundadır.
Görsel ve yazılı basın mensupları hakkında bu
hüküm uygulanmaz.
D) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yetkisi kabul edilen kurum ve kuruluşların
temsilcileri, denetim amacıyla ziyaret istemlerini, Bakanlığa önceden bildirmek suretiyle, ilgili
sözleşme ve mevzuat hükümleri çerçevesinde
hükümlüleri ziyaret edebilirler.

80. I. İnsanlığa karşı suçlardan

II. Kasten öldürme suçlarından
III. Devletin güvenliğine karşı suçlardan
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın,
suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde
ilgili mevzuatta yer alan yukarıdaki suçlardan
hangilerine mahkûm olanların cezaları yüksek
güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında infaz
edilir?
A) Yalnız I.
C) Yalnız II ve III.

B) Yalnız I ve III.
D) I, II ve III.

81. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “Dev-

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’e
göre çocuk kapalı ceza infaz kurumları ile ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

let memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu
bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme
imkânını sağlamaktır.” şeklinde aşağıdakilerden
hangisi tanımlanmıştır?

A) Yalnız I.
C) Yalnız II ve III.

A) Sınıflandırma
C) Liyakat

B) Yalnız I ve III.
D) I, II ve III.
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B) Kariyer
D) Sadakat

A

MEMUR
82. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

86. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
işe başlamama hâlinde yapılacak işlem ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

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

hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatla
belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki
memurlarını yetiştirmekten, hâl ve hareketlerini
takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
II. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara ve
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı emir
veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir
menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz,
hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.
III. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve
eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun
ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde
kullanır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
amir durumda olan devlet memurlarının görev
ve sorumlulukları ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?

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

B) Yalnız I ve III.
D) I, II ve III.
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83. I. Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve

A) 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.
B) 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.
C) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan
belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler
olmaksızın belirlenen süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir.
D) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler
olmaksızın belirlenen süre içinde işe başlamayanlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak
istihdam edilemezler.

87. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret
sebebinin kalkmasını izleyen kaç gün içinde
görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş
sayılır?
A) Üç            
C) Yedi           

B) Beş          
D) On

84. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
eşinin kardeşi ölen bir Devlet memuruna
isteği üzerine en fazla kaç gün mazeret izni
verilir?
A) Üç          
C) Yedi          

88. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

B) Beş             
D) On

85. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

eşi doğum yapan memura doğum tarihinde
itibaren istekleri üzerine en fazla kaç aya kadar
aylıksız izin verilir?

A) Üç ay
C) On iki ay

B) Altı ay
D) Yirmi dört ay
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“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) Kınama
B) Uyarma
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

A

MEMUR
89. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

92. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına

disiplin cezası gerektiren fiil ve hâllerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; memurluktan çıkarma cezasında en geç kaç ay
içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı
takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman
aşımına uğrar?

A) Dokuz
C) Üç

Dair Kanun’a göre Türk vatandaşlarının ve
Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri
ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların
sonucu hakkında dilekçe sahiplerine en geç
kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir?

B) Altı
D) İki

A) On                       
C) Otuz                

B) On beş                 
D) Kırk beş

90. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün
içinde kararlarını vermek zorundadır.
B) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma
cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek
disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
C) İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden
itibaren on gündür.
D) Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna
başvurulabilir.
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disiplin cezalarına itiraz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

91. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına

93. Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları
Personelinin İaşe Yönetmeliği’ne göre ambar
mevcudu; müdür veya görevlendireceği ikinci
müdürün başkanlığında ambar memuru ile
infaz ve koruma memurundan oluşacak bir
heyet marifetiyle ayda en az kaç defa sayılır?
A) Bir
C) Üç

B) İki
D) Dört

94. I. İzinli veya doktor raporu ile istirahatli bulunan

Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

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

14

kurum personeli iaşe haklarından yararlanamaz.
II. Görevi başında bulunan personel, hükümlü ve
tutuklu ile aynı şekilde iaşe edilir. Personel için
özel yemek veya tabldot çıkarılmaz.
III. Günlük olarak mahkeme veya hastaneye sevk
olan hükümlü ve tutuklular ile sevkte görevli
memurların, kurumda bulunmadığı öğünler için
kumanya verilir.
Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği’ne göre
Devlet tarafından iaşe edilecek kişiler ile ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
C) Yalnız II ve III.

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

A

MEMUR
95. I. Denetimli Serbestlik Müdürlükleri

99. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları
Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği’ne göre işyurdu yönetim kurulunda
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

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.

A) Ambar memuru ve kâtip
B) İdari ve mali işler daire başkanı
C) İş yurdunda görevli ikinci müdür
D) İş yurdunda görevli idare memuru

B) Yalnız I ve III.
D) I, II ve III.

100. I. Ekonomik yönden rahatlamalarını temin etmek

96. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne

A) Örgütlü suçlar bürosu
B) İnfaz bürosu
C) İdari ve mali işler bürosu
D) Mağdur destek hizmetleri bürosu

97. 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
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göre aşağıdakilerden hangisi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan bürolardan biri
değildir?

II. Ceza infaz kurumlarındaki insan gücünün
hizmet ve üretime dönüştürülerek ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına yardımcı olmak
III. Bir meslek ve sanat öğrenmeleri suretiyle ceza
infaz kurumu sonrası hayatlarına topluma
yararlı bireyler olarak dönmelerini sağlamak
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları
Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği’ne göre yukarıdakilerden hangileri
hükümlü ve tutukluların çalıştırılmasındaki
amaçlardandır?
A) Yalnız I.
C) Yalnız II ve III.

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

98. İşyurdu yönetim kurulu, üye sayısının salt çoğunluğuyla her - - - - defa toplanır.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları
Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) hafta bir
C) ay bir

B) hafta iki
D) ay iki

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
7. GRUP: MEMUR A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

B
D
B
D
C
B
A
C
A
D
A
D
C
B
C
A
B
A
B
C
D
C
D
A
C

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

B
A
D
A
B
D
C
D
A
C
B
A
C
C
D
B
C
D
B
C
B
C
A
D
A

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

B
A
D
A
B
C
A
D
B
C
B
D
C
B
A
C
D
A
B
C
B
A
D
D
C

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

D
B
B
C
D
B
A
D
C
D
A
D
C
B
C
A
C
A
D
B
A
C
A
B
D

