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Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

kapsamında, unvan değişikliğine tabi 

kadrolar arasında yer alır?  

A)  Raportör 

B) Müze araştırmacısı 

C) Teknik ressam 

D) Veznedar  

 

2.  

I. Atama yapılacak boş kadroların unvanı, 

adedi ve başvuru şartları ile sınava ilişkin 

konu başlıkları yazılı sınavdan en az 

otuz gün önce duyurulur.  

II. Aday memur statüsünde olanlar ve 

bakanlık personeli sınav için başvuruda 

bulunabilir. 

III. İlgili mevzuat uyarınca verilen izinleri 

kullanmakta olan personelin sınava 

katılması mümkündür.  

IV. Aylıksız izinde bulunanların sınava 

katılması mümkün değildir.   

 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Personeli Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliği uyarınca yapılacak yazılı 

sınav başvurularına ilişkin olarak doğru 

değildir ? 

A) I-IV 

B) I-III 

C) II-III 

D) II-IV  

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, memurlara, 

yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere 

ve yetişme şartlarına uygun şekilde, 

sınıfları içinde en yüksek derecelere 

kadar ilerleme imkanlarının sağlanmasını 

ifade eden ilkedir?   

A) Sınıflandırma 

B) Liyakat  

C) Kariyer 

D) Serbestlik  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu uyarınca, memurların 

sahip olduğu genel haklar arasında yer 

almaz?  

A) Uygulanmayı isteme hakkı 

B) Şikayet hakkı 

C) Çekilme hakkı  

D) Basına bilgi verme hakkı    

 

5.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, 

bir yıldan az süreli veya mevsimlik 

hizmetlerde, sözleşme ile çalıştırılan ve 

işçi sayılmayan kamu görevlilerini ifade 

eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?    

A) Sözleşmeli personel 

B) Memur 

C) Geçici personel  

D) Geçici işçi   
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6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

uygulamasına göre, bir göreve ilk defa 

veya yeniden atananlardan belge ile ispatı 

mümkün zorlayıcı nedenler olmaksızın 

süresi içinde göreve başlamayanların 

atama işlemi hakkında ne şekilde bir 

karar verilir?  

A) Atama işlemi iptal edilir.  

B) Göreve başlaması için 10 günlük ek süre 

verilir. 

C) Göreve başlaması için 15 günlük ek süre 

verilir. 

D) İşe başlamayan memur memuriyetten 

çekilmiş sayılır. 

 

 

7. “Son … yıl içinde herhangi bir disiplin 

cezası almayan memurlara, aylık 

derecelerinin yükseltilmesinde dikkate 

alınmak üzere bir kademe ilerlemesi 

uygulanır.” cümlesinde, boşluğu uygun 

şekilde doldurunuz.    

A) 5 

B) 6 

C) 7 

D) 8 

 

 

8. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten 

yürütülmesi halinde, aşağıdakilerden 

hangisi doğru bir ifadedir? 

A) Aylıksız vekalet asıldır.  

B) Vekalet görevinin 1 aydan fazla devam 

eden süresi için vekalet aylığı ödenir.  

C) Memurun göreve başladığı tarihten 

itibaren vekalet aylığı ödenir. 

D) Vekalet görevinin 2 aydan fazla devam 

eden süresi için vekalet aylığı ödenir. 

 

9. Aylıksız izin bakımından, aşağıdakilerden 

hangisi doğru bir ifadedir?  

A) Memura, refakat izninin bitiminden 

itibaren en çok on iki aya kadar aylıksız 

izin verilebilir.   

B) Doğum yapan memura, doğum sonrası 

analık izni süresinin bitiminden itibaren 

yirmi dört aya kadar aylıksız izin 

verilebilir.   

C) Eşi doğum yapan memura, doğum 

tarihinden itibaren en çok on iki aya 

kadar aylıksız izin verilebilir. 

D) Memura yıllık izinde esas alınan süreler 

itibariyle üç hizmet yılını tamamlamış 

olması koşuluyla toplam bir yıla kadar 

aylıksız izin verilebilir.  
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10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 

göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve 

hallerin işlendiği tarihten itibaren  nihayet 

kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği 

takdirde ceza verme yetkisi 

zamanaşımına uğrar?  

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

 

11. 1982 Anayasası’na göre, milletlerarası 

antlaşmalar ile ilgili olarak aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

milletlerarası antlaşmalar kural olarak 

kanun hükmündedir.  

B) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

milletlerarası antlaşmaların Anayasa’ya 

uygunluk denetimi Anayasa Mahkemesi 

tarafından yapılır.  

C) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

milletlerarası antlaşmalar ile kanunların 

aynı konuda farklı hükümler içermesi 

durumunda çıkabilecek uyuşmazlıklarda 

milletlerarası antlaşma hükümleri esas 

alınır.  

D) Milletlerarası antlaşmalar, 

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır ve 

yayımlanır.   

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 

Anayasasında düzenlenmiş siyasi haklar 

arasında yer alır?  

A) Toplu Sözleşme Yapma Hakkı 

B) Eğitim ve Öğrenim Hakkı 

C) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme 

hakkı  

D) Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı  

 

13. “Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis 

dışından aday gösterilebilmesi … 

milletvekilinin yazılı teklifi ile 

mümkündür” cümlesinde, boş bırakılan 

yere aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir?  

A) 20         B) 30         C) 40         D) 50 

 

 

Halkla ilişkiler ve davranış kuralları 

 

14.  Aşağıdakilerden hangisi kamu 

yönetiminde halkla ilişkilerin amaçları 

arasında bulunmaz? 

A) Kamuoyunu aydınlatmak, örgütü, onun 

izlediği hizmet politikasını benimsetmek. 

B) Halkta yönetime karşı daha olumlu 

tutumlar oluşturmak. 

C) Siyasetçileri halka tanıtmak 

D) Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini 

kolaylaştırmak 
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Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat 

 

15. Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel 

kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği 

bulunmaz? 

A) Rekabet Kurumu Başkanlığı 

B) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

Başkanlığı 

C) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı 

D) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 

16. Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili 

kuruluşlarında, aşağıdakilerden 

hangisinin kurulması, kaldırılması ile 

görev, yetki ve sorumlulukları kanunla 

düzenlenir? 

A) Genel Müdürlüğe Bağlı Daire Başkanlığı 

B) Strateji Geliştirme Başkanlığına Bağlı 

Daire Başkanlığı 

C) Müstakil Daire Başkanlığı 

D) Şube Müdürlüğü 

 

 

 

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik 

 

17. Lozan Barış Antlaşması ile yeni Türkiye 

Devleti varlığını bütün dünyaya kabul 

ettirmiş ve Osmanlı İmparatorluğunun 

bıraktığı sorunların hemen hepsi 

çözülmüştür. Buna rağmen Türkiye 

Lozan’da bazı isteklerini kabul 

ettirememiştir. Aşağıdakilerden hangisi 

Lozan’da çözülemeyen sorunlarla ilgili 

1923-1939 arası dönemde yaşanan 

gelişmelerdendir?  

A) Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletlere 

1932 yılında ve NATO’ya 1934 yılında 

üye olarak diplomatik zaferler elde 

etmiştir. 

B) Hatay Sorunu, Hatay’ın 1939’da 

Türkiye’ye katılmasıyla çözümlenmiştir.  

C) 1933 yılında imzalanan Sadabat Paktı ile 

kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. 

D) 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar 

Sözleşmesi ile Türk Boğazlarının 

yönetiminden sorumlu ve başkanının 

Türkiye’den olacağı bir uluslararası 

komisyonun kurulması sağlanmıştır. 
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18. Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin 

vermeyen, bütün vatandaşların kanun 

önünde eşitliği esasına dayanan 

Atatürkçülüğün Halkçılık ilkesi, doğrudan 

Cumhuriyetçilik ilkesi ile de ilişkilidir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu ilişkiyi en iyi 

şekilde açıklamaktadır? 

A) Ulusun bölünmezliği Halkçılık ilkesinin 

esasını oluşturur. 

B) Halkçılık ilkesi; bütün milletlere saygı 

esasına dayanır, ırkçılığa karşıdır. 

C) Halkçılık yerel yönetimlerin özerkliğine 

dayanır.  

D) Halkçılık Millî egemenliği esas alır. 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde, 

Soğuk Savaş dönemindeki belirgin askeri 

tehditlerin yerini alan çok boyutlu ve 

asimetrik tehditler arasında yer 

almaktadır? 

A) Deniz haydutluğu/korsanlık.  

B) Küresel ve/veya yerel ekonomik 

eşitsizlikler. 

C) Yasa dışı göç ve mültecilik sorunu. 

D) İnsan Hakları ihlalleri. 

 

 

 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 

Mevzuatı 

 

20. Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini 

Derleme Kanunu’na göre aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Her türlü bilgisayar, müzik ve video 

cihazlarında kullanılmak üzere üretilmiş 

ses, görüntü ve veri içeren optik ve 

manyetik ortamlara kaydedilerek 

çoğaltılmış eserler ikişer nüsha olarak 

derlenerek Millî Kütüphaneye ve İstanbul 

Beyazıt Devlet Kütüphanesine gönderilir. 

B) Derleme kütüphanelerinin belirlediği 

yanlış, eksik ya da ciltsiz nüshalar, 

derleme mükelleflerince en geç on beş 

gün içerisinde değiştirilir. 

C) Coğrafik, jeolojik, topoğrafik ya da 

meteorolojik harita, plan ve krokiler ikişer 

nüsha olarak derlenerek Millî 

Kütüphaneye ve İstanbul Beyazıt Devlet 

Kütüphanesine gönderilir.  

D) Yerel ve bölgesel gazeteler ikişer nüsha 

derlenerek, bir adedi Millî Kütüphaneye, 

bir adedi Türkiye Büyük Miller Meclisi 

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri 

Başkanlığına gönderilir. 

 

21. Elektronik ortamda üretilerek kullanıma 

sunulmuş elektronik yayınlar aşağıdaki 

kütüphanelerin hangisine gönderilir? 

A) Milli Kütüphane 

B) İzmir Milli Kütüphane Vakfı Kütüphanesi 

C) İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi 

D) Türkiye Büyük Miller Meclisi Kütüphane 

ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı 
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22. Kültür ve Turizm Bakanlığınca edebiyat 

eserlerinin üretilmesinde veya bunların 

yayımlatılmasında sağlanacak desteklere 

ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Destek sağlanan yazar desteği amacına 

uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.  

B) Desteğe başvurmak için Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olmak gereklidir. 

C) Yazım desteğini tutarının %50si destek 

sözleşmesinin imzalanmasından sonra 

ödenir. 

D) Destek sağlanan yazar gerekli görmesi 

halinde eserin içeriğinde değişiklik 

yapabilir. 

 

23. Kütüphane açma ilke ve standartları 

bakımından aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Özel kütüphane kurmak isteyen gerçek 

ve tüzel kişiler, kütüphanenin kuruluş 

amacını ve çalışma konularını belirtir bir 

yazı ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığına 

başvurur. 

B) Kütüphaneler, Bakanlıkça uygun görülen 

yerlerde veya il kültür ve turizm 

müdürlüklerinin önerisi üzerine 

Bakanlıkça açılır ve aynı yöntemle 

kapatılır. 

C) Nüfusu 50.000’nin üzerinde bulunan il ve 

ilçelerde bir merkez kütüphane dışında 

her 50.000 kişi için bir şube halk 

kütüphanesi kurulur. 

D) Her il merkezinde bir il halk kütüphanesi 

müdürlüğü ile en az bir çocuk 

kütüphanesi kurulur. 

 

 

24. Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Yönetmelik’e göre, destek 

başvurularını değerlendirecek kurul kaç 

kişiden oluşmaktadır? 

A) 5            B) 7            C) 10            D) 15 

 

25. Kütüphanelerin ödünç verme hizmeti ve 

kuralları bakımından aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) T.C. vatandaşı olan kullanıcılar, sadece 

T.C. kimlik numarasını gösterir belge ile 

ödünç verme hizmetinden yararlanırlar. 

B) Yabancı kullanıcılar, pasaportlarını 

göstererek ödünç verme hizmetinden 

yararlanırlar. 

C) Çocuk kütüphaneleri ile çocuk bölümleri 

on dört yaşına kadar olan çocuklara 

hizmet verir. 

D) Ödünç aldığı kitabı zamanında 

getirmeyen kullanıcıya birer hafta arayla 

sözlü olarak, e-postayla, telefonla iki ayrı 

uyarı yapılır. 

 

26. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın 

Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden 

hangisi eserlerinin yayınlaması için 

başvuruda bulunanların teslim etmesi 

gereken belgelerden değildir? 

A) İmzalı başvuru dilekçesi 

B) Özgeçmiş 

C) Eserin kaydı olan disket, CD/DVD 

D) Eserin yazarın el yazısıyla yazılmış bir 

nüshası 
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27. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın 

Yönetmeliği’ne göre, Bakanlıkça 

yayımlanan bir eserin yeni baskısının 

teklif edilmesi Bakanlıkça yapılmış 

baskısının yüzde kaçının bitmiş olmasına 

bağlıdır? 

A) 90          B) 85          C) 65         D) 55 

 

28. Yerel yönetimler tarafından yapılacak olan 

kütüphane açma tekliflerinde en az kaç 

metre karelik okuma salonu gösterilmesi 

zorunludur? 

A) 50         

B) 100       

C) 250         

D) 500 

 

29. Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri ile ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Kütüphane içerisindeki çocuk bölümleri, 

kütüphanelerin zemin katında kurulur. 

B) Tüm boş alanlar kütüphane materyali ile 

doldurulmamalıdır. 

C) 0-14 yaş aralığındaki kullanıcılar için olan 

çocuk bölümlerinde bilgisayar, yazılım ve 

internet bağlantısını içeren materyal 

bulundurulması yasaktır. 

D) Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri 0-14 

yaş aralığındaki çocuklar ile 15-18 yaş 

aralığındaki gençlere ve bunun dışında 

özel gereksinimi olan gruplara, 

ebeveynlere ve diğer aile üyelerine, 

bakıcılara ve alanda çalışan yetişkinlere 

hizmet verir. 

 

Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar 

 

30. Aşağıdaki sözcüklerin  hangisinde bir ses 

düşmesi olmuştur? 

A) omzum 

B) ruhum  

C) azıcık 

D) çift 

 

31. Aşağıdaki cümlede cümlenin ögelerinden 

hangisi eksiktir? 

“Bakan, bugün otoyolun temelini attı.” 

A) Özne 

B) Dolaylı Tümleç 

C) Zarf Tümleci 

D) Nesne 

 

32. Bir yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik 

derecesi belgenin neresinde ve hangi 

renkle belirtilir? 

A) Üstünde büyük harflerle ve kırmızı renkli  

B) Üst ve alt ortasına büyük harflerle ve 

kırmızı renkli 

C) Altında büyük harflerle ve siyah renkli 

D) Sağında ve solunda büyük harflerle ve 

kırmızı renkli 
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4848  sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın Danışma ve Denetim 
Birimleri arasında yer almaz?  

A) Personel Dairesi Başkanlığı 

B) Teftiş Kurulu Başkanlığı 

C) Hukuk Müşavirliği 

D) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın bağlı kuruluşudur?  

A) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 

B) Telif Hakları Genel Müdürlüğü 

C) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

D) Sinema Genel Müdürlüğü 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi, devlet memuru 

olarak atanacaklar için geçerli olan sınav 

koşulu ve sınav sonuçları ile ilgili doğru 

bir bilgidir?  

A) Sınavların yapılmasına dair usul ve 

esaslar, ÖSYM tarafından çıkarılacak bir 

yönetmelikle belirlenir.  

B) İlan edilen sınav sonuçları, üç yıl süre ile 

geçerlidir. 

C) Sınav sonucuna göre yapılan atamalar, 

ilgili kurumlarca on beş gün içinde Devlet 

Personel Başkanlığına bildirilir.  

D) Sınava tabi tutulmadan girilebilecek 

hizmet ve görevler de söz konusudur.  

 

36. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı 

Kanuna göre, memurların derece 

yükselmesi için aranan koşullar içinde 

yer almaz? 

A) Üst derecelerden boş bir kadronun 

bulunması 

B) Memurun derecesi içinde en az üç yıl ve 

bu derecenin (3)’üncü kademesinde bir 

yıl görev yapması 

C) Hiyerarşik amiri tarafından üst derecelere 

yükselebilecek niteliklere sahip 

olduğunun saptanmış olması.  

D) Kadronun özgülendiği görev için 

öngörülen nitelikleri elde etmesi 
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37. “Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul 

edilen mazereti olmaksızın görevin terk 

edilmesi ve bu terkin kesintisiz … … 

devam etmesi halinde, yazılı müracaat 

şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde 

bulunulmuş sayılır.” cümlesinde boşluğa 

aşağıdaki ifadelerden hangisi 

getirilmelidir?  

A) 7 gün 

B) 10 gün 

C) 15 gün  

D) 20 gün 

 

38. 657 sayılı Kanununda, memurun aylık ve 

özlük hakları korunarak, verilecek 

raporda gösterilecek lüzum üzerine, uzun 

süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren 

hastalığı halinde en çok kaç ay hastalık 

izni verileceği kabul edilmiştir?  

A) 6 ay 

B) 12 ay 

C) 18 ay 

D) 15 ay   

 

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında 

Yönetmelik 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi, Bakanlıklardaki 

Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş 

esasları bakımından doğru bir bilgi 

değildir?  

A) Yüksek disiplin kurullarının başkanlığı, 

müsteşar ya da müsteşar yardımcısı 

tarafından yapılır.  

B) Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurulu 

başkan ya da üyeliği aynı kişi tarafından 

yapılabilir.  

C) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen 

Devlet memurunun üyesi olduğu 

sendikanın temsilcisi de yüksek disiplin 

kurullarında yer alır. 

D) Kurulların başkan ve üyeleri Bakan onayı 

ile görevlendirilir. 

 

Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri 

Yönetmeliği 

 

40. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın taşra 

teşkilatında, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüklerinde görev yapan şube 

müdürlerinin disiplin amiri 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Müsteşar 

B) Vali 

C) İl Kültür ve Turizm Müdürü 

D) İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı 
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3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu; Mal 

Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 

 

41. Aşağıdakilerden hangisi, mal bildiriminde 

bulunması gereken kişiler arasında yer 

almaz?  

A) Muhtarlar 

B) Gazete sahibi gerçek kişiler 

C) Noterler 

D) Kamu yararına sayılan dernek yöneticileri  

 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

 

42. Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez 

teşkilatında görevli olup, ortak bir kararla 

atanmış olan bir memur, hakkında 

verilmiş bulunan soruşturma iznine karşı 

hangi mercie ve kaç gün içinde 

başvurabilir?  

A) Danıştay 2. Dairesi- 7 gün 

B) Danıştay 2. Dairesi- 10 gün  

C) Bölge İdare Mahkemesi- 7 gün  

D) Bölge İdare Mahkemesi- 10 gün  

 

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi, resmi belgenin 

paraf edilmesi ile ilgili doğru bir bilgi 

değildir?  

A) Fiziksel ortamda kullanılan paraf, 

kaybolmayacak ve kağıda işlemesini 

sağlayacak kalemle atılır. 

B) Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde 

paraflar, yazı alanının sonunda ve sol 

kenarında yer alır. 

C) Belgenin paraf bölümünde tarih, unvan, 

ad ve soyadı belirtilir. 

D) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde 

paraf atılmaz.  

 

44. Aşağıdakilerden hangisi, “Günlüdür” 

ibaresini taşıyan süreli resmi 

yazışmalarda uyulması gereken kurallar 

bakımından doğru bir ifadedir?  

A) Süreli belgelerde “Günlüdür” ibaresi, yazı 

alanının sağ üst köşesinde kırmızı renkli 

olarak belirtilir. 

B) Birden fazla sayfalı belgelerde 

“Günlüdür” ibaresi her sayfada belirtilir. 

C) Elektronik ortamda hazırlanan süreli 

belgelerde “Günlüdür” ibaresine yer 

verilmesine gerek yoktur.  

D) “Günlüdür” ibaresi taşıyan belgelere 

cevap verilmesi gereken süre ya da tarih 

metnin sol üst köşesinde belirtilir.  
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6245 sayılı Harcırah Kanunu 

 

45. Aşağıdakilerden hangisi, 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu kapsamında verilecek 

geçici görev harcını oluşturabilecek 

unsurları ifade etmektedir?  

A) Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı, yer 

değiştirme masrafı 

B) Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı 

C) Yol masrafı, yevmiye 

D) Yevmiye 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu 

 

46. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu kapsamında, harcama 

yetkisi ve yetkilisi ile ilgili olarak aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir 

harcama biriminin en üst yöneticisi 

harcama yetkilisidir. 

B) Bütçelerinde harcama birimleri 

sınıflandırılmayan idarelerde harcama 

yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin 

belirleyeceği kişiler tarafından 

yürütülebilir. 

C) Kanunların verdiği yetkiye istinaden 

yönetim kurulu ve benzeri kurul veya 

komite kararıyla yapılan harcamalarda, 

harcama yetkisinden doğan sorumluluk 

kurul, komite veya komisyona ait olur. 

D) Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi 

devredenin idari sorumluluğunu ortadan 

kaldırır.  

47. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden 

hangisi merkezi yönetim kapsamındaki 

kamu idareleri arasında değildir?  

A) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  

B) Cumhurbaşkanlığı 

C) Sosyal Güvenlik Kurumu 

D) Danıştay 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

48. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, 

mevcut mal, ekipman, teknoloji veya 

hizmetlerle uyumun ve 

standardizasyonun sağlanması için 

zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl 

sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek 

ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek 

sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya 

tüzel kişiden alınması durumunda, 

idarece uygulanabilir olan usul 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Açık ihale usulü 

B) Doğrudan temin usulü 

C) Belli İstekliler arasında ihale usulü 

D) Pazarlık usulü  
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49. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, 

ihalelerde, istekliden alınacak geçici 

teminat tutarı, teklif edilen bedelin en az 

yüzde kaçı olmalıdır?  

A) % 3         

B) % 4       

C) % 5        

D) % 6 

 

 

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul 

ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

 

50. Aşağıdakilerden hangisi, kişiler 

tarafından idareye yapılan başvuruların 

kabulü ve sonuçlandırılması sırasında 

idarece uyulması gereken kurallar 

arasında değildir?   

A) Bizzat yapılan başvurular sırasında 

başvuru incelenerek, anında 

giderilebilecek eksiklikler, yazışmaya 

gerek kalmadan tamamlatılır. 

B) Başvurularda, talep edilmeksizin, 

başvuru sahibine alındı belgesi verilir. 

C) Başvurular hizmet standartlarında 

belirtilen süre içinde sonuçlandırılır. 

D) Başvuru sonucunun olumsuz olması 

durumunda, ilgiliye gerekçesi bildirilir, 

varsa itiraz mercii ve süresi gösterilir. 

 

 

 

TEST BİTTİ. 


