
                                                                                                                             

Sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 
(ANKÜSEM)’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa 

uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. ANKÜSEM, soruları yayımlayan ve buna imkân 

sağlayan kurum ve kuruluşlarla ilgili hukuki süreç başlatma hakkını saklı tutar. 

 

 
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVI 

 

İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU 
 

04 EYLÜL 2021– Cumartesi 14.30 (150 DAKİKA) 
 

KİTAPÇIK TÜRÜ 

A 
ADI - SOYADI            

 
 

T.C. KİMLİK NO       
 
 

KURUM SİCİL NO   
 
 

SINAV SALONU   
 
 

SALON SIRA NO                      
 
 

Soru kitapçığının ön ve arka kapağındaki tüm sınav kurallarını okudum,  
anladım ve kabul ediyorum. 

 
İMZASI                        

 
 
 

 
SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
 

1. Sınavda, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli toplam 100 adet soru cevaplanacaktır. 
2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra binaya gelen 

hiçbir aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk 
etmelerine izin verilmeyecektir. 

3. Her soru ile ilgili cevabınızı, optik cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 
Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevaplar geçerli 
değildir. 

4. Sınav sorularına vereceğiniz yanlış cevapların doğru cevap sayısına bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla size 
göre en doğru cevabı işaretlemeniz lehinizedir.  

5. Optik cevap kâğıdınızı yırtmayınız, katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 
6. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ediniz. Herhangi bir yanlışlık olması 

durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. İlgili kısımları (Ad-Soyad ve İmza) doldurmayı unutmayınız.  
7. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp, dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 
8. Sınavda uyulacak diğer kurallara bu kitapçığın arka kapağında yer verilmiştir. 
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1. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tâbi olan 

normlardan biri değildir? 
 

 
 
 

A) Yönetmelikler 
B) Kanunlar 
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
D) Anayasa değişikliği hakkındaki kanunlar 
 

 
2. Aşağıdakilerde hangisi, 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti’nin 

niteliklerinden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Demokratik devleti 
B) Sosyal devlet 
C) Üniter devlet 
D) Laik devlet 
 

 
3. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde uygulanan “Meclis 

Hükümeti Sistemi” aşağıdakilerin hangisiyle son bulmuştur? 
 

 
 
 

A) Lozan Antlaşması’nın onaylanması 
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi 
C) Saltanatın kaldırılması 
D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun yürürlüğe girmesi 

 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında 

imzalanan antlaşmadır? 
 

 
 
 

A) Atina Antlaşması 
B) Selanik Antlaşması 
C) Bükreş Antlaşması 
D) İstanbul Antlaşması 

 
5. 1982 Anayasası’nın 14. maddesinde “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti 
ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.” denilmektedir. 
 
Yukarıda aktarılan ifade ile yasaklanan eylem aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması  
B) Temel hak ve hürriyetlerin tanınması 
C) Temel hak ve hürriyetlerin korunması 
D) Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması 

 
 
6. “Halkın halk tarafından halk için yönetimi” biçimindeki ünlü tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisini 

açıklamak için ileri sürülmüştür? 
 

 
 
 

A) Hukuk devleti 
B) Cumhuriyet 
C) Demokrasi 
D) Sosyal devlet 
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7. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları 

Yönetmeliği’nin amaçlarından biri değildir? 
 

 
 
 

A) Kamuda etik kültürünü yerleştirmek 
B) Kamu görevlilerinin mesleki eğitimini sağlamak 
C) Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek 
D) Kamu yönetimine halkın güvenini artırmak 
 

 
 
8. “Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, 

ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın 
memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı 
hedeflerler” ifadesi, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?  

 
 
 

A) Halka hizmet bilinci 
B) Hizmet standartlarına uyma 
C) Amaç ve misyona bağlılık 
D) Saygınlık ve güven 

 
 
 

9. 2020-2021 sezonunda playoff serisinde Real Madrid’i, yarı finalde CSKA Moskova’yı, finalde de FC 
Barcelona’yı geçerek Turkish Airlines Euroleague’de şampiyon olan basketbol takımımız 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Beşiktaş Icrypex 
B) Fenerbahçe Beko 
C) Galatasaray 
D) Anadolu Efes  

 

 

 
10. Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak 

görev yapan Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği camii aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Süleymaniye 
B) Mihrimah Sultan 
C) Selimiye 
D) Şehzade 
 

 

 
11. Klasik öğrenmenin ve bilimin, antik metinlerin tekrardan keşfiyle yeniden doğuşu ve genel anlamda 

bir Avrupalılık kültürünün yeniden doğuşu olarak ifade edilen ve deneysel düşüncenin canlandığı, 
hümanizm üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının 
arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Reform 
B) Rönesans 
C) Reformasyon 
D) Restorasyon 
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12. Görevleri arasında resmî istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistiksel yöntemleri, 

tanımları, sınıflamaları ve standartları, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirlemek ve 
Ülkenin ekonomi, sosyal konular, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli 
görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak olan 
kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Türk Standartları Enstitüsü 
B) Türkiye Borsalar ve Odalar Birliği 
C) Türkiye İstatistik Kurumu 
D) Nüfus Etütleri Enstitüsü 
 

 

 
13. Ortalama yükseltisi 4900 m. olan ülke, dünyanın en yüksek yerleşimine sahip olduğu için ‘’Dünyanın 

Çatısı’’ olarak isimlendirilmektedir. Günümüzde de Çin'e bağlı özerk bir bölge olan ülke 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Tibet 
B) Nepal 
C) Bhutan 
D) Laos 

 

 
14. Bir salgının belirli bir bölgenin de dışına taşarak, büyük bir nüfusu ve hatta bütün insanlığı 

etkilemeye başlamasına ne ad verilir? 
 

 
 
 

A) Enfeksiyon 
B) Epidemi 
C) Filyasyon 
D) Pandemi 

 

 

 
15. Son yıllarda, özellikle Konya – Karapınar çevresinde sulak alanların kurutulması ve açılan kuyulardan 

sulama amacıyla aşırı yer altı suyu kullanımı nedeniyle yeraltındaki boşlukların tavanının çökme sıklığı 
hızlanarak can ve mal güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir.  
 
Yukarıdaki metinde oluşum nedeni hakkında bilgi verilen yer şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Lapya 
B) Obruk 
C) Uvala 
D) Krater 

 

 
16. Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve 

yaklaşımları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler 
ile kaynak dağılımlarını da içeren stratejik planlar hazırlamakla görevli devlet kuruluşu 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Türkiye Uzay Ajansı 
B) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
C) Roket Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi 
D) Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
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17. (I) İlk bakışta tutuldum sana ve inan seviyorum seni, diyorsunuz. (II) Bu, bana pek te akla yatkın gelmedi 

sevgili bayan. (III) Ama yine de işin doğrusu, şimdilerde akıl ile aşkın birlikte oldukları pek söylenemez. (IV) 
Ne yazık ki dürüst dostlar bir araya gelip gençleri barıştırmıyor. 
 
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 
 

 
 
 

A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
 

 
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki sözcüğe farklı bir anlam katmıştır? 

 
 
 
 

A) Hastalığın ilk üç gününde ateşler içinde yandı. 
B) Onun içinde büyüttüğü sevgi, gökler kadar engindi. 
C) Binadaki mühendisler bir süre sonra sorunu çözer. 
D) Dünyalar kadar borcu olduğunu söyleyip duruyor. 

 
 

19. Bahar, düşünceleriyle kendini utanç bataklığının diplerine doğru sürüklerken birden kafenin kapısı açıldı ve 
içeriye baştan aşağı sırılsıklam olmuş, uzun pardösülü, genç bir adam girdi. İçeride oturabileceği boş bir 
masa olmadığından kapının önünde ne yapacağını bilemeden birkaç saniye durdu. Camdan dışarı baktı. 
Ne yazık ki o anda yağmur daha da hızlanmıştı. 
 
Yukarıdaki parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? 
 

 
 
 

A) Tartışma 
B) Açıklama 
C) Alıntılama  
D) Öyküleme 

 
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?  

 
 
 
 

A) Bir akşamüstü o kitap okuyordu, ben anılarımı yazıyordum. 
B) Karşılaştıkları bütün güçlüklere, tüm zorluklara göğüs geriyordu. 
C) İnsanın mutlu olması için başka bir şeye gerek var mıydı? 
D) İşi onun her şeyiydi ve o, işten başka bir şey düşünmezdi.  

 
 
 
21. Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğu kesin olarak bilinmese de dillerin her kavmin kendi toplum yapısına 

göre şekillenmiş özel anlaşma sistemi olduğu su götürmez. 
 
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden kesin olarak çıkarılır? 
 

 
 
 

A) Her dil ait olduğu toplumun yaşantısına göre biçimlenmiştir. 
B) Hâlâ üzerinde yeterince çalışılmamış çok sayıda dil vardır. 
C) Bazı diller kullanıcısı kalmadığı için ölü dil hâline gelmiştir. 
D) Dünyada ölü ya da yaşayan üç yüzün üzerinde dil vardır. 
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22. Bugün meltem rüzgârının bana hediye ettiği serinlikle uyandım. Rüzgârın salladığı dallardan gelen hışırtılar 

içimi huzurla dolduruyordu. Odamın koskocaman ve tertemiz camları günün uyanışını seyretmemi 
kolaylaştırmıştı. Tatilimin ilk sabahı, yaşadığım en kötü yılın yorgunluğundan kurtulma umudumu 
güçlendirmişti. 
 
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
 

 
 
 

A) Kişileştirme  
B) Farklı duyulardan yararlanma 
C) İkileme 
D) Karşılaştırma  

 

 

 

 
23. Son dönemde, hiç beklemediğimiz bir anda Marmara Denizi’nde karşılaştığımız deniz salyası (müsilaj) 

hayatımızı derinden etkileyecek. Çünkü onu içinde bulunduğumuz döngüye biz soktuk. Denizdeki 
biyoyaşamın aşırı oranda çoğalarak, yaratılan bu kirliliğe verdiği tepkidir müsilaj. Uzmanlar bu müsilajın 
Ege ve Akdeniz’i etkileyebileceğini de öngörüyor. 
 
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 
 

 
 
 

A) Müsilajın deniz yüzeyini de denizin altını da etkilediğine 
B) Deniz salyasının Marmara Denizi'nin sonunu getirdiğine 
C) Müsilajın sadece iç denizlerde karşılaşılan bir kirlilik olduğuna 
D) Deniz salyasının insan kaynaklı bir kirlilik olduğuna 

 
 
 
 

24.  

81 82 27 28 9 10 3 4 

 

54 55 18 x 6 7 y 3 

 
Yukarıdaki sayı dizileri aynı kurala göre oluşturulmuştur. Buna göre x+y toplamı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

 
 
 

A) 21 
B) 23 
C) 26 
D) 30 
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25. + a b c 

a  c-1 2b+2 

b    

  

* a b c 

a    

b   3c 

 
Yukarıdaki çarpma ve toplama tablolarında a, b ve c harfleri birer pozitif tamsayının yerine kullanılmıştır.  
 
Buna göre a+b aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) 5 
B) 9 
C) 6 
D) 11 

 
26. 

  
 
I ve II, yandaki tablonun farklı birer parçasıdır. Buna göre, II deki K ve L’nin yerine aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 
 

 
 
 

     K     L 

 
A) 

  

 
B) 

  
 
C) 

  
 
D) 

   

 
27. Bir sayının rakamlarının toplamının 9 ile bölümünden kalan, o sayının 9 ile bölümünden kalana eşittir. 

 
Buna göre;  1223334444555556666667777777   sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 
 

 
 
 

A) 4 
B) 5 
C) 6 
D) 7 
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28. 

 
Yukarıdaki tabloda verilen kutucukların içinde yazılı olan E harflerinin toplam sayısı, F harflerinin 
toplam sayısından kaç fazladır? 
 

 
 
 

A) 4 
B) 3 
C) 2 
D) 1 

 
29.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Ahmet, yukarıdaki kutularda yazılı olan rakamlardan bazılarını silip yerine sildiği rakamların bir fazlasını 
yazıyor, kalanlarda ise hiç değişiklik yapmıyor.  (Silinip değiştirilen rakamlar tekrar silinip değiştirilmeyecektir.) 
Son durumda elde ettiği rakamları topladığında 39 sonucuna ulaşıyor.  
 
Buna göre, Ahmet kaç tane sayıyı değiştirmiştir?                    
 

 
 
 

A) 5 
B) 4 
C) 3 
D) 2 

 
30.   

I.Grup II.Grup 

DERT 
SERA 
DAMA 
ARTU 
SARU 

5434 
5276 
1274 
4769 
1479 

  
Yukarıda I. gruptaki sözcüklerin harfleri birer rakamla gösterilerek II. gruptaki sayılar elde edilmiştir.  
 
Buna göre REST sözcüğüne karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) 1246 
B) 2719 
C) 7216 
D) 7496 
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31. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, cezanın infazına 

başlandığı tarihteki yaşa göre, aşağıda sayılan hükümlü yaş gruplarından hangisi gençlik kapalı ceza 
infaz kurumunda barındırılır? 
 

 
 
 

A) 12 yaşını doldurmamış olanlar 
B) 12 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış olanlar 
C) 15 yaşını bitirmiş 18 yaşını doldurmamış olanlar 
D) 18 yaşını bitirmiş 21 yaşını doldurmamış olanlar 
 

 
32. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, aşağıdakilerden hangisi 

çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarından biri değildir? 
 

 
 
 

A) Uyarma 
B) Kınama 
C) Hücreye koyma 
D) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma 

 
 
33. I. Genel önleme 

II. Özel önleme 
III. Hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek 
IV. Bedel ödetmek 

 
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, yukarıdakilerden hangileri 
İlgili Kanun’da belirlenen infazın temel amaçları arasındadır? 
 

 
 
 

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

 
34. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, hükümlülere verilen iş 

arama izniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) İş arama izni verilebilmesi için, diğer şartların yanı sıra, hükümlünün ceza infaz kurumlarında hükümlülük 
süresinin en az altı ayını kesintisiz geçirmiş olması gerekir. 

B) İş arama izni verilebilmesi için, diğer şartların yanı sıra, hükümlünün koşullu salıverilmesine bir ay kalmış 
olması gerekir. 

C) Şartları taşıyan hükümlüye çalışma günlerinde sekiz saate kadar iş arama izni verilebilir. 
D) İş arama izni infaz hâkiminin onayı ile verilebilir. 

 
 
35. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, aşağıdaki suçlardan 

hangisi, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına mahkûmiyet hâlinde, hükümlünün koşullu salıverilmeden yararlanamayacağı suçlardan biri 
değildir? 
 

 
 
 

A) Münhasıran orman suçları 
B) Devletin güvenliğine karşı suçlar 
C) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar 
D) Milli savunmaya karşı suçlar 
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36. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, haberleşme ve iletişim 

araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama disiplin cezasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Yalnızca yetişkin hükümlüler hakkında uygulanabilen bir disiplin cezasıdır. 
B) Birden çok haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama disiplin cezasına 

hükmedilmesi halinde, hükümlüye gelen mektup, faks ve telgraflar, disiplin cezalarının tamamı infaz 
edildikten sonra kendisine verilir. 

C) Bu ceza kapsamında hükümlü televizyon izlemekten, radyo dinlemekten, telefon etmekten ve diğer 
iletişim araçlarından yararlanmaktan tamamen ya da kısmen yoksun bırakılabilir. 

D) Cezanın süresi bir aydan üç aya kadar olabilir. 
 

 
37. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, tutukluların kurumdaki 

haklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Tutukluların kurum içinde çalışmaları mümkün değildir. 
B) Tutukluların soruşturma evresinde, avukatları hariç ziyaretçi kabul etmeleri mümkün değildir. 
C) Tutukluların soruşturma evresinde, telefon görüşmesi yapmaları mümkün değildir. 
D) Tutukluların yazılı haberleşmeleri, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemesince kısıtlanabilir. 
 

 
38. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, ağırlaştırılmış müebbet 

hapis cezasının infazına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır. 
B) Hükümlü bir ya da üç kişilik odalarda barındırılır. 
C) Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek 

etkinliğini yürütebilir. 
D) Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez. 

 
39. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, çocuk hükümlülerin 

ödüllendirilmeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Çocuk hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerinde 
çocukların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilir. 

B) Çocuk eğitimevinde kalan hükümlünün hafta sonunda bir gün, kurum idaresinin uygun gördüğü süre 
kadar, kurum dışına çıkmasına izin verilebilir. 

C) Çocuk hükümlülere, en geç iki ayda bir olmak üzere, üç saatten yirmidört saate kadar ana ve babasıyla 
veya vasisiyle ya da ana veya babasıyla birlikte kardeşiyle kurum ya da eklentilerinde ceza infaz kurumu 
personelinin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yaptırılabilir. 

D) Çocuk eğitimevinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezi 
gibi imkânlarından yararlandırılabilir. 
 

 
40. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da düzenlenen hükümlünün 

istemiyle Cumhuriyet başsavcılığı tarafından infazın ertelenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı soruşturma başlatılması 
halinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur. 

B) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının 
infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine Cumhuriyet başsavcılığınca ertelenebilir. 

C) Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez 
uygulanabilir. 

D) Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir. 
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41. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, hükümlülerin kendi 

istekleriyle nakillerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Diğer şartların yanı sıra, yetişkin ve çocuk hükümlülerin nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul 
etmeleri gerekir. 

B) Nakilleri yapılan yetişkin ve çocuk hükümlüler, nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık 
nedeniyle nakil hariç, bir yıl kalmak zorundadırlar. 

C) Naklin yapılması istenen kurum, yetişkin ve çocuk hükümlünün daha önce kendi isteğiyle ayrıldıkları 
kurum olamaz. 

D) Diğer şartların yanı sıra, yetişkin ve çocuk hükümlülerin, ceza infaz kurumlarında bulunmaları gereken 
sürenin üç aydan fazla olması gerekir. 
 

 
 
42. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, özel infaz usulleriyle ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen 
giderilmesine dair hukukî sorumlulukları saklı kalmak üzere, yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm 
oldukları toplam dört yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi 
tarafından karar verilebilir. 

B) Diğer şartların da olması kaydıyla, doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçen ve toplam üç yıl veya daha 
az süreli hapis cezasına mahkûm olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen 
hükümlü kadınların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilir. 

C) Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesine karar verilenler hakkında koşullu salıverilme hükümleri 
uygulanmaz. 

D) Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesi kararı, infaza başlandıktan sonra da verilebilir. 
 

 
 

43. Aşağıdaki faaliyet veya kişilerden hangisi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer 
alır? 
 

 
 
 

A) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, 
güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri 

B) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk 
kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri 

C) Çırak ve stajyerler 
D) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar 
 

 
 

44. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 
uyarınca, aşağıdakilerden hangisi kapalı kurumlarda oda ve koridor kapılarının açılacağı 
durumlardan biri değildir? 
 

 
 
 

A) Hükümlünün akrabası olan ziyaretçinin hükümlüyü kaldığı odada ziyaret etmesi 
B) Duruşmaya gönderme 
C) Sayım 
D) Yangın 
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45. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, güvenlik ve gözetim servisleri ile bunların görevleri bakımından aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Sayım ve nöbet, güvenlik ve gözetim servisinde görev yapanların düzenli olarak yerine getirdikleri 
görevlerdir. 

B) İnfaz ve koruma başmemuru tarafından seçilen bir infaz ve koruma memuru “sorumlu infaz ve koruma 
memuru” olarak görev yapar. 

C) Güvenlik ve gözetim servisinin nöbet cetvelleri kurum müdürü, müdürün bulunmaması durumunda ikinci 
müdür ya da idare memuru tarafından onaylanır. 

D) Güvenlik ve gözetim servisi görevlileri, topluma kazandırma çalışmalarına katkı sağlar ve buna ilişkin 
programlarda öğreticilik yapabilecek ya da bilgi, meslek ya da sanat nedeniyle o hizmete katkıda 
bulunabilecek olanlar, vardiyada ya da vardiya dışında iyileştirme çalışmalarında ve kurslarda 
görevlendirilebilir. 

 
 
 
46. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, “arama”yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Kurumlarda, oda ve eklentilerinde, hükümlünün üst ve eşyasında habersiz olarak her zaman arama 
yapılabilir. 

B) Kurumun tamamında her ay bir kez mutlaka arama yapılır. 
C) Oda ve eklentilerinde yapılacak aramalarda bir hükümlü hazır bulundurulur. 
D) Hükümlünün, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşyayı yuttuğuna dair makul ve 

ciddi emarelerin varlığı ve infaz ve koruma memurlarının gerekli görmesi hâlinde, hükümlüye kusturucu 
ilaç verilebilir. 

 
 

 
47. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, aşağıdakilerden hangisi, mahkûmiyet kararının kesinleşme şerhinde yer alması gereken 
bilgilerden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Hükümlünün hakederek ve koşullu salıverileceği tarihler 
B) Kararın kesinleşme şekli ve tarihi 
C) Cumhuriyet başsavcılığına infaz için kararın gönderiliş tarihi 
D) Mahkûmiyetin hangi hükümlü hakkında verildiği ve hangi ceza veya tedbirin infazına ilişkin olduğu 

 
 
 
48. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, hükümlülerin kuruma alınması ve kayıt işlemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hükümlülerin kabul odasında geçen süre içerisinde cezaevi tabibi tarafından muayeneleri yapılır ve 
muayene sonucu sağlık fişine kaydolunur. 

B) Kuruma gelen her hükümlü kabul odasına alınır ve kabul odasına alınan hükümlü burada en çok yedi gün 
kalır. 

C) Kabul odasında bulunan hükümlülerin okuma, yazma ve öğrenim durumları öğretmen tarafından belirlenir. 
D) Hükümlü kayıt defterindeki sıra numarası, hükümlünün numarasını oluşturur. 
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49. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, hükümlülerin kuruma yerleştirilmelerindeki ilkelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Cinsel yönelimi farklı hükümlülerin diğerlerinden ayrı odalarda kalmaları sağlanır. 
B) Genel kolluk hizmetlerinde çalışmış hükümlüler, kurumların ayrı bir bölümünde barındırılır. 
C) Tutuklular, bağımsız bir bina ayrılması mümkün olmadığı takdirde, odalarda hükümlülerle bir arada 

barındırılabilir. 
D) Kamu görevlerinde çalışmış hükümlüler, kurumların ayrı bir bölümünde barındırılır. 
 

 
 
50. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, aşağıdakilerden hangisi, hükümlülerin telefonla görüşme haklarının kullandırılmayacağı 
durumlardan/zamanlardan biri değildir? 
 

 
 
 

A) Genel arama 
B) Ceza infaz kurumu personelinin telefonla görüşme saati  
C) Kısmi arama 
D) Yemek dağıtım saatleri 

 
 
 
51. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, kapalı kurumlardaki hükümlünün dışarıdan gönderilen hediyeleri kabul etme hakkıyla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hükümlü, hediye olarak ancak kitap, yiyecek veya giyim eşyası kabul edebilir. 
B) Hediye, ziyaretçi tarafından verilebileceği gibi posta veya kargo yolu ile de gönderilebilir. 
C) Hediye edilecek eşyanın tahmini değeri hükümlülerin haftalık olarak yanlarında bulundurabilecekleri ve 

Adalet Bakanlığınca genelge ile belirlenen miktardan fazla olamaz. 
D) Hediye olarak gönderilen eşya, güvenlik kontrolünden geçirilir. 
 

 
 
52. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, hükümlülerin telefonla görüşme hakkıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Açık ve kapalı kurumlardaki hükümlüler; altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal 
afet hâllerinde, o haftaya ait konuşma hakkını kullanma zamanı gelmese bile kuruma ait telefon ve faks 
cihazından derhal yararlandırılır ve bu hâlde, yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma 
hakkından sayılır. 

B) Yabancı dilde konuşma yapılmasına hiçbir durumda izin verilmez. 
C) Hükümlüler, açık kurumlarda, cep telefonu bulundurabilir ve kullanabilir. 
D) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlüler, ücretli telefonlarla sesli veya görüntülü olarak 

serbestçe görüşme yapabilirler. 
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53. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, hükümlülerin kurumda ya da hastanede muayene ve tedavileriyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Kurum dışında yatarak tedavileri yapılan hükümlülerin yanında, tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu 
olduğunun bildirilmesi hâlinde eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu, bunların olmaması hâlinde Cumhuriyet 
başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını refakatçi olarak bulundurulabilir. 

B) Aydınlatılmış, rızası alınmak kaydıyla, hükümlünün sağlığı üzerinde kalıcı etki bırakmayacak tıbbi 
deneylere katılması mümkündür. 

C) Kurumda, hükümlünün muayene veya tedavisi sırasında cezaevi tabibi tarafından talep edilmediği sürece 
muayene odasında sağlık personeli dışında görevli bulundurulmaz. 

D) Açık kurumlar ile çocuk eğitimevi hükümlülerinin kurum dışındaki yatarak tedavileri, tedavi eden kurumun 
bulunduğu yerdeki kurumun iç güvenlik görevlileri gözetiminde ve hükümlü odası dışındaki bir bölümde 
yapılır. 

 
 
 
54. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, kurum dışında çalıştırmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hükümlüler kurum dışında kendi işyerlerinde veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarına ait iş 
yerlerinde çalıştırılamazlar. 

B) Kapalı kurumda bulunan hükümlülerden, açık kuruma ayrılmaya hak kazanmış ve haklarında açık kuruma 
ayrılma konusunda idare ve gözlem kurulunca karar alınmış olanlar, açık kuruma nakil istememeleri 
hâlinde kurum dışındaki adalet hizmetine tahsis edilen yerlerde iç güvenlik görevlileri nezaretinde 
çalıştırılabilir. 

C) Çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlüler, kurum görevlileri gözetiminde, kurum dışında çalıştırılır. 
D) Açık kurumda bulunanlar, kurum görevlileri gözetiminde, kurum dışında çalıştırılır. 
 

 
 

55. I. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla 
ilgili faaliyetlerin ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği 
kararların kanun veya diğer mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle bu karar, işlem veya 
faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren onbeş gün, herhalde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde 
şikâyet yoluyla infaz hâkimliğine başvurulabilir. 

II. Şikâyet yazılı ya da sözlü olarak yapılabilir. 
III. Şikâyet yoluna başvurulmasıyla, verilen kararın, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesi 

kendiliğinden durur. 
IV. Şikâyet yoluna, kendisi ile ilgili olmak kaydıyla hükümlü veya tutuklu ya da eşi, üçüncü dereceye kadar 

kan ya da kayın hısımları, müdafii veya kanunî temsilcisi başvurabilir. 
 
4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu uyarınca, infaz hâkimliğine şikâyet ve usulüyle ilgili olarak 
yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

 
 
 

A) I ve II 
B) II ve III 
C) III ve IV 
D) I, II ve IV 
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56. Aşağıdakilerden hangisi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen tutuklunun kanun 

yollarına başvurusuna ilişkin hüküm uyarınca, zabıt kâtibine başvuru halinde zabıt kâtibinin yapacağı 
işlemler doğru olarak verilmiştir? 
 

 
 
 

A) Kanun yollarına başvurunun beyan şeklinde olması halinde beyanın, tutuklunun bulunduğu ceza infaz 
kurumuna tutanaklandırılarak gönderilmesi, kanun yoluna başvurunun dilekçeyle olması halinde ise 
bunun reddedilmesi 

B) Kanun yollarına başvurunun dilekçe şeklinde olması halinde bu dilekçenin, tutuklunun bulunduğu ceza 
infaz kurumuna doğrudan gönderilmesi, kanun yoluna başvurunun beyanla olması halinde ise bunun 
reddedilmesi 

C) Kanun yollarına başvuru beyanı veya dilekçesinin en yakın sulh ceza hakimliğince kayda alınmak üzere 
havale edilmesi ve havaleye ilişkin belgenin bir örneğinin tutuklu bulunan şüpheli veya sanığa verilmesi 

D) Kanun yollarına başvuru beyanı veya dilekçesi ilgili deftere kaydedildikten sonra bu hususları belirten bir 
tutanak düzenlenerek tutuklu bulunan şüpheli veya sanığa bir örneğinin verilmesi 
 

 
 
57. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde kaç 

yıldan fazla olamaz? 
 

 
 
 

A) 20 
B) 25 
C) 30 
D) 35 
 

 
 

58. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan koşullu salıverilmeye ilişkin hükme göre, süreli 
hapis cezaları bakımından düzenlenen ve uygulanan koşullu salıverilme oranı, aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

 
 
 

A) 5/6 
B) 1/2 
C) 2/3 
D) 3/4 

 
 

 
59. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik uyarınca, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Her hükümlüye, mensup olduğu dinîn ibadetlerinde kullanılan eşyayı, dinî yaşamı bakımından zorunlu 
olan kitap ve eserleri temin ve bulundurmasına izin verilir. 

B) Hükümlülerin, gerekli malzemeler kantinden temin edilmek koşuluyla, el işi faaliyetlerini, ceza infaz 
kurumlarının uygun bölümlerinde yapmaları esastır. 

C) Hükümlüler, koğuş, oda ve eklentilerinde hekim raporuyla belgelendirilmese dahi, sağlıkları için gerekli 
protez ve benzeri tıbbi araçları ve eşyaları bulundurabilir. 

D) Maket bıçağı, tornavida gibi kesici ve delici alet ile boyama ve yapıştırmada kullanılan madde ve 
malzemelerin koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulmasına izin verilmez. 
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60. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik uyarınca, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Her hükümlü, kurum kantininden satın almak kaydıyla bir adet kulaklıklı küçük el radyosu bulundurabilir. 
B) Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri cezaevi idaresi tarafından karşılanır. 
C) Oda sistemine geçmemiş ceza infaz kurumlarında, koğuşların durumuna göre, bir adet büyük ekranlı 

televizyon ile buzdolabı bulundurulmasına izin verilebilir. 
D) Koğuş, oda ve eklentilerinde, kantinden temin edilmek koşuluyla, elektrikli su ısıtıcısı bulundurulmasına 

izin verilebilir. 
 

 
61. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik uyarınca, 

hükümlülere verilecek müzik aletleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Hükümlülere elektrikli müzik aletlerinden birisi verilebilir. 
B) Hükümlülere vurgulu çalgılardan birisi verilebilir. 
C) Birden çok hükümlünün bulunduğu oda veya koğuşlarda, hükümlülerden birisine verilecek müzik aletiyle 

ilgili olarak, yalnızca kendisine müzik aleti verilecek hükümlünün rızasının varlığı yeterlidir.  
D) Hükümlülere mızıka verilebilmesi mümkündür. 

 
 

62. Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik uyarınca, 
kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan her miktardaki paranın kurum görevlilerince 
alıkonulması sonrası ilgiliye karşılığında aşağıdakilerden hangisi verilir? 
 

 
 
 

A) Makbuz 
B) Emanet para ve eşya defteri 
C) Kasa defteri 
D) Haftalık harcama limiti 
 

 
63. Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik uyarınca, 

harcamalara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Müdürü bulunan kurumlarda kalmakta olan hükümlü ve tutukluların yapacakları harcamalar, nakit 
hareketi olmaksızın tutulan kayıtlar üzerinden gerçekleştirilir. 

B) Hükümlü ve tutuklular, Bakanlıkça belirlenen haftalık limit dahilinde, nakit hareketi olmaksızın, elektronik 
para ödeme sistemi bulunan kurumlarda bu sistem aracılığıyla, diğer kurumlarda doğrudan emanet para 
hesabından kantin hesabına aktarılan para üzerinden harcama yaparlar.  

C) Emanet para hesabında para bulunmaması ya da mevcut paradan daha fazla tutarda alışveriş yapılmak 
istenmesi veya Bakanlıkça belirlenen haftalık limitin aşılması durumunda eksik kalan tutarın avans 
yoluyla tamamlanması ilgili tutuklu veya hükümlüden ya da yasal temsilcisinden istenir. 

D) Hükümlü ve tutuklular ihtiyaçlarını, iki nüsha olarak hazırlanan ihtiyaç istem formu ile idareye bildirir ve 
ihtiyaç istem formları, kurumca hazırlanarak hükümlü ve tutuklulara yeterli miktarda dağıtılır.  

 
 
64. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğe göre, ziyarete ilişkin aşağıdaki 

temel ilkelerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Ziyaretçiler ziyaret sırasında hükümlü ve tutuklulara para, kıymetli evrak ve eşya veremez. 
B) Ziyaret yerleri, ziyaret öncesi ve sonrasında aranır. 
C) Aramalarda insanın saygınlığını küçültecek, onurunu incitecek veya aramanın amacıyla bağdaşmayacak 

tutum ve davranışlarda bulunulamaz.  
D) Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkışlarında ve dönüşlerinde aynı yerlerde ve aynı memurlarca üst ve 

eşya aramasına tabi tutulur. 
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65. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğe göre, kurum mevcudu, güvenliği 

ve düzeni dikkate alınmak suretiyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım 
Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarındaki açık 
görüşler, idare ve gözlem kurulu kararıyla kaç ayda bir yaptırılabilir? 
 

 
 
 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
 
 

66. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, ceza infaz kurumlarına 
girişte arama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Ceza infaz kurumuna giren kişilerin üstleri metal dedektörle aranır; eşyaları x-ray cihazından veya benzeri 
güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayrıca şüphe halinde elle aranır. 

B) Metal dedektör, x-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinin bulunmaması halinde, arama ve kontrol 
elle yapılır. 

C) Elle arama yapılmasını gerektiren hallerde, kuruma giren bayanlar, bayan infaz koruma memurları veya 
bayan jandarma görevlileri tarafından aranır. 

D) Dış güvenlik görevlileri haricindeki ceza infaz kurumu görevlileri, sıfat ve görevi ne olursa olsun duyarlı 
kapıdan geçmek zorundadır. 
 

 
67. Aşağıdakilerden hangisi, Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik’te 

düzenlenen temel ilkelere aykırıdır? 
 

 
 
 

A) Hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesi ile ulaşılmak istenen temel amaç; bu kişilerin yeniden 
sosyalleşmesini sağlamak suretiyle insan haklarına saygılı, hukukı̂ ve toplumsal kurallara bağlı bireyler 
olmalarını teşvik etmektir. 

B) Hükümlü ve tutuklulara; ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, felsefı̂ inanç, millı̂ veya sosyal köken 
ve siyası̂ görüşleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve sırf 
bu nedenlerle ayrıcalık tanınamaz. 

C) Hükümlü ve tutuklulara; işledikleri suçun türü, koşullu salıverilme tarihi, kişisel özellikleri ve ihtiyaçları, 
bedensel ve psikolojik yapısı, eğitim durumu ve mesleği göz önünde bulundurularak en uygun ödül verilir 
ve bu karar ilgiliye bildirilir. 

D) Hükümlü ve tutuklulara ödül verilirken bunların teşvik esaslı bir ayrıcalık değil, hak olarak verildiği göz ardı 
edilemez. 
 

 
 
68. Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, idare ve gözlem kurulunun 

ödüllere ilişkin kararlarına karşı, aşağıdaki mercilerden hangisine şikâyet yoluna gidilebilir? 
 

 
 
 

A) Sulh ceza mahkemesi 
B) İnfaz hâkimliği 
C) Sulh ceza hâkimliği 
D) Ağır ceza mahkemesi 
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69. Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine 

Dair Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla 
tutuklulara; ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü hâlinde, 
soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ilgili hâkim veya 
mahkeme tarafından yol süresi hariç üç güne kadar cenazeye katılması amacıyla izin verilebilir. 

B) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda 
bulunanlar da dâhil olmak üzere, güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan 
hükümlülere; ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasının yaşamsal tehlike oluşturacak 
önemli ve ağır bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda, 
Cumhuriyet başsavcısının onayıyla her bir yakını için bir defaya mahsus olmak üzere, yol süresi hariç iki 
güne kadar hasta ziyareti için izin verilebilir. 

C) Soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla 
tutuklulara; ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasının yaşamsal tehlike oluşturacak 
önemli ve ağır bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda, 
soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ilgili hâkim veya 
mahkeme tarafından her bir yakını için bir defaya mahsus olmak üzere, yol süresi hariç iki güne kadar 
hasta ziyareti için izin verilebilir. 

D) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında 
bulunanlar da dâhil olmak üzere, güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan 
hükümlülere; ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü hâlinde, 
Cumhuriyet başsavcısının onayıyla yol süresi hariç iki güne kadar cenazeye katılması amacıyla izin 
verilebilir. 
 

 
70. Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine 

Dair Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi, hükümlü veya tutuklunun izin süresince uyması 
gereken kurallardan biri değildir? 
 

 
 
 

A) Taziye amacı için telefon görüşmesi yapamaz. 
B) Alkollü içecek veya uyuşturucu madde kullanamaz. 
C) Güvenlik riski teşkil edebilecek veya hükümlü ve tutuklu sıfatıyla bağdaşmayacak davranışlarda 

bulunamaz. 
D) Medya kuruluşlarına yazılı veya sözlü açıklama yapamaz. 
 

 
71. 25978 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin 

İaşe Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 

 
 
 

A) Gıda maddeleri, Bakanlıkça gönderilen ödenekle mahallerinde 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunlar uyarınca 
çıkarılacak yönetmelikler çerçevesinde satın alınır. 

B) Günlük yemek tabelaları, hükümlü, tutuklu, görevli personel ile eğitim merkezlerinde eğitim görenlerin 
sayısı dikkate alınarak günlük olarak hazırlanır. 

C) Ambar memuru, ihtiyaç yazısında cinsi, çeşidi ve miktarı yazılı maddeleri, müdür veya görevlendirilen 
ikinci müdür tarafından imzalanan bir çıkış belgesine dayanarak, ambar defterinin çıkış sütununa düzenli 
bir şekilde kaydettikten sonra, ikinci müdür veya idare memuru ya da infaz ve koruma baş memurunun 
kontrolü altında tartı veya sayım işlemleri yapılarak, cezaevi müdürüne ve bu işle görevlendirilen emniyetli 
hükümlülerden oluşan bir heyete imza karşılığında teslim eder. 

D) Günlük yemek tabelaları ile haftalık yemek listeleri bu işle görevli ikinci müdür tarafından imzalandıktan 
sonra kurum müdürünce onaylanır ve dosyada saklanır. 
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72. 26036 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve 

İşyurtları’nın İdare ve İhale Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi işyurdu yönetim kurulunun 
görevleri arasında değildir? 
 

 
 
 

A) İşyurdunun geliştirilmesine ve genel gidişine ait her türlü faaliyetlere yön vermek 
B) Hükümlü ve tutukluların maddi ve manevi kalkınmalarına katkıda bulunacak eğitim, öğretim, sosyal, 

kültürel ve sportif program ve çalışmaları uygulamak 
C) İşyurdunda yapılacak fazla çalışma önerilerini karara bağlamak 
D) 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre ücretleri işyurdundan ödenecek işçilerin kurum işlerinde 

çalıştırılmasını, ücretlerinin belirlenmesini ve bunların işten çıkarılmasını Yüksek Kurula önermek 
 

 

 
73. 26036 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve 

İşyurtları’nın İdare ve İhale Yönetmeliğinde yer alan aşağıdaki düzenlemelerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, 
vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemetleridir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri 
doğrudan işyurdu müdürüne karşı sorumludurlar. 

B) Hükümlülerin veya tutukluların işyurduna ait atölye, tesis ve benzeri ünitelerde çalıştırılması hâlinde, 
bunlara Yüksek Kurulca belirlenen gündelik ödenir. Tahakkuk eden ücretlerden gelir vergisi (Tüzükte 
belirlenen esasların dışına çıkılarak veya işyurdu bütçesi dışında yapılan ücret ödemeleri için), damga 
vergisi ve sigorta pirimi kesintileri yapılır. 

C) Kurum dışındaki iş alanlarında; açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, kapalı ceza infaz kurumu 
hükümlülerinden şartla salıverilmelerine en çok iki yıl kalan hükümlüler, çocuk eğitim evinde bulunan 
hükümlüler çalıştırılabilir. 

D) İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere, işyurtlarının yıllık bilânçolarında tahakkuk edecek her 
türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere kârlarının %15’ini aşmamak ve ilgilinin yıllık net 
ücretinin %50’sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre Yüksek 
Kurul kararı ile kâr payı ödenebilir. 

 
 

74. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğine göre, açık kurumlarda cezası infaz edilmekte olan 
hükümlülerden kurum yönetim kurulu kararı ile kapalı kurumlara iade edilen hükümlüler hakkındaki 
karar, aşağıdakilerden hangisinin onayına derhal sunulur? 
 

 
 
 

A) İnfaz savcılığı 
B) Ağır ceza mahkemesi 
C) İnfaz hâkimliği 
D) Sulh ceza hâkimliği 
 

 

 
75. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğine göre, kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerden, 

haklarında kaçıncı defa tekerrür hükümleri uygulananlar açık kurumlara ayrılamazlar? 
 

 
 
 

A) Birinci 
B) İkinci 
C) Üçüncü 
D) Dördüncü 
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76. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “temel ilkeleri”nden biri değildir?  

 
 

 
 
 

A) Liyakat 
B) Kariyer 
C) Sınıflandırma 
D) Rekabet 

 

 
77. I. Amir, maiyetindeki memurdan borç alamaz. 

II. Amir, konusu suç teşkil eden emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yerine 
getirmek zorundadır. 

III. Memurlar, amirleri tarafından kendilerine uygulanan idari işlem ve eylemlerden dolayı şikâyet ve dava 
açma hakkına sahiptir. 

 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

 
 
 

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

 
78. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 
 
 
 

A) Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun 
bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami iki yıl içinde bu kurulca, 
karara bağlanır. 

B) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren nihayet altı ay içinde disiplin cezası 
verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

C) Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde 
veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

D) Uyarma; memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.   

 
79. Aşağıda belirtilen fiillerden hangisi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen disiplin 

cezasının türü diğerlerinden farklıdır?  
 

 
 
 

A) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak 
B) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak 
C) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak 
D) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak 
 

 
80. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, aşağıdaki hallerden hangisi 

iş kazası sayılmaz? 
 

 
 
 

A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada gerçekleşen kaza 
B) Sigortalının kendi taşıtıyla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında gerçekleşen kaza 
C) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle gerçekleşen kaza 
D) Hizmet akdiyle çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için 

ayrılan zamanlarda gerçekleşen kaza 
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81. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, “ihale komisyonu” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Komisyon kararlarında çekimser kalınamaz. 
B) Komisyon, eksiksiz olarak toplanır. 
C) Komisyon kararlarının oybirliğiyle alınması şarttır. 
D) Komisyon başkanı ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludur. 
 

 
82. I. Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. 

II. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. 
III. Tüm sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunludur. 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, “ihalenin sözleşmeye bağlanması” ile ilgili olarak 
yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

 
 
 

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

 
83. I. Yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi 

dâhil olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. 
II. Yaklaşık maliyete, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez.     
III. Yaklaşık maliyet yalnızca isteklilere açıklanır. 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, “yaklaşık maliyet” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri 
yanlıştır? 
 

 
 
 

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

 
84. I. İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 

II. Tanıkların korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine göre alınacak koruma tedbirlerinin uygulanması için 
gerekli olan mal ve hizmet alımları 

III. Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal veya hizmet 
alımları  

 
Yukarıdakilerden hangileri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na tabi değildir? 
 

 
 
 

A) I ve II 
B) I ve III 
C) II ve III 
D) I, II ve III 
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85. I. Kanuni grev 

II. Doğal afet 
III. Genel salgın hastalık 
 
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, yukarıdakilerden hangileri, “mücbir sebep” 
olarak kabul edilebilecek hâller arasındadır? 
 

 
 
 

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

 
86. Görülmekte olan bir davada, ilgili yargı mercii tarafından kanunun gösterdiği usullere göre adresine tebligat 

yapılan gerçek kişi muhatap daha sonra tebligat yapılan bu adresini değiştirmiştir.  
 
Bu durumda, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
 

 
 
 

A) Bu durumda muhatap, yeni adresini usulünce yargı merciine bildirirse bundan sonra tebligatlar yeni 
adrese yapılır. 

B) Bu durumda muhatap, yeni adresini hemen tebliği yaptırmış olan yargı merciine bildirmeye mecburdur.  
C) Bu durumda muhatap, yeni adresini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit 

edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma 
tarihinden 7 gün sonrası tebliğ tarihi sayılır. 

D) Bu durumda, kanunun gösterdiği usule göre eski adrese çıkarılan tebligatlar, muhataba yapılmış sayılır. 
 

 
87. I. Dilekçe sahibinin adı-soyadı 

II. Dilekçe sahibinin imzası 
III. Dilekçe sahibinin iş veya ikametgâh adresi 
 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre, yukarıdakilerden hangileri, dilekçede 
bulunması zorunlu şartlardandır? 
 

 
 
 

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

 
88. I. Türk vatandaşları, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. 
II. Türkiye’de ikamet eden yabancılar, karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması 

kaydıyla dilekçe hakkından yararlanabilirler. 
III. Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların, kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve 

şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin 
safahatı hakkında, dilekçe sahiplerine en geç iki ay içinde gerekçeli olarak cevap verilir. 

 
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a göre, yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

 
 
 

A) I ve II 
B) I ve III 
C) II ve III 
D) I, II ve III 
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89. 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları 
Kurumu’na ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Yüksek Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenir. 

B) İşyurtları; ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan ve tek amacı, ünitelerde üretilen 
ekonomik değerleri pazarlamak olan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir. 

C) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’na ilgili mevzuatına göre tahsis edilmiş olan 
sermaye miktarı, ihtiyaç hâlinde Cumhurbaşkanı kararıyla üç katına kadar artırılabilir. 

D) Bağış ve yardımlar, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’nun, İşyurtları Daire 
Başkanlığınca belirlenecek bankalarda açılacak hesaplarına yatırılır. 

 
 

90. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, aşağıdakilerden 
hangisi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri arasında sayılmıştır? 
 

 
 
 

A) Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanı’na verdiği yetkinin 
kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak 

B) Çocuk suçluluğu konusunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden alınacak istatistiki bilgileri 
değerlendirmek 

C) Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak 
D) Mağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar 

yürütmek 
 

 
91. Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında akdedilen Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü’ne 

göre, aşağıdakilerden hangisi, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yükümlülükleri 
arasında değildir? 
 

 
 
 

A) Çıraklık, kalfalık, ustalık veya usta öğreticilik eğitimlerinde Mesleki Eğitim Merkezi Programının 
kullanılmasını sağlamak 

B) Annesinin yanında kalan çocuklar için anaokulu veya ana sınıfı bulunmayan Ceza İnfaz Kurumlarında 
anaokulu veya ana sınıfı açılmasını sağlamak 

C) Ceza infaz kurumlarında mesleki eğitim merkezi kurmak 
D) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda eğitim gören Adalet alanı öğretmen 

ve öğrencilere Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ve diğer konularda eğitim vermek 
 

 
92. Adalet Bakanlığının Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan 

Hakları Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri 
Genelgesi’nde, vektörlerle mücadele kapsamında günde en az üç defa dezenfekte edici temizlik 
malzemeleri ile temizleneceği ve havalandırılacağı belirtilen mekân/mekânlar aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? 
 

 
 
 

A) Kurum mutfağı ve yemekhanesi 
B) Çay ocağı ve hazır yemek satış yeri 
C) Yatakhane 
D) Sağlık hizmetinin sunulduğu poliklinik ve revir 
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93. Adalet Bakanlığının Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan 

Hakları Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri 
Genelgesi’ne göre, bulaşıcı hastalıkları bulunan hükümlü ve tutukluların başka kurumlara nakli 
halinde ilgili kurum müdürlüğüne bilgilendirme nasıl yapılmalıdır?  
 

 
 
 

A) Derhal yazılı olarak 
B) Derhal sözlü olarak 
C) Derhal yazılı daha sonra sözlü olarak 
D) Derhal sözlü daha sonra yazılı olarak 

 
   

94. Adalet Bakanlığının Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan 
Hakları Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri 
Genelgesi’ne göre, hükümlü ve tutukluların sağlığının korunması tedbirleri kapsamında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
 

 A) On sekiz yaşından küçüklere tütün ve tütün mamulleri satılamaz. 
B) Tekerlekli sandalye kullanan hükümlü ve tutuklulara tahsis edilen odaların merdiven kullanmadan 

erişilebilecek yerlerde olması gerekir. 
C) Banyo ihtiyacı için en az iki günde bir sıcak su sağlanması esastır. 
D) Vektörlerle mücadele kapsamında vektör görülmese bile kurumlarda en geç bir ay içerisinde ilaçlama 

yapılması gerekir. 
 

 
95. Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğine göre, Bakanlık Disiplin Kurulu’nun başkanı aşağıdakilerden 

hangisidir? 
 

 
 
 

A) Teftiş Kurulu Başkanı 
B) Hukuk İşleri Genel Müdürü 
C) Adalet Bakanı tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısı 
D) Adalet Bakanı 
 

 
96. Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
 
 
 

A) Muhakkik, görevlendirildiği fiil veya hâl dışında yeni bir disipline aykırı fiil veya hâl tespit ederse, bu fiil 
veya hâl hakkında kendiliğinden soruşturma yapabilir. 

B) Muhakkik olarak tayin edilecek kişinin, hakkında soruşturma yapılan memurdan daha üst veya memura 
eşit bir görevde bulunması zorunludur. 

C) Disipline konu olayla ilgili tanıkların ve bilirkişilerin ifadeleri yeminli olarak alınır. 
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde, soruşturmayı tamamlayan disiplin 

amiri, on beş gün içinde bir fezleke ekinde dizi pusulasına bağladığı soruşturma dosyasını Bakanlık 
Disiplin Kurulu’na gönderir. 

 
 

97. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca, 
hükümlünün kendisini tanıması, anlaması, bireysel özelliklerinin, ilgi ve yeteneklerinin farkına 
varması, kendine ilişkin kararlar ve sorumluluklar alması, beklentiler oluşturması sürecini kapsayan 
çalışmaların bütününe ne ad verilir? 
 

 
 
 

A) Sınıflandırma 
B) İyileştirme 
C) Gözlem 
D) Bireyselleştirme 
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98. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca, 

aşağıdakilerden hangisi ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis veya iki yıldan fazla süreli 
hapis cezasına mahkûm olan hükümlülerin kişisel özellikleri, bedensel ve zihinsel sağlık durumları, 
suç işlemeden önceki yaşamları, sosyal çevre ile ilişkileri, sanat ve meslek faaliyetleri, ahlâkı̂ 
eğilimleri, suça bakış açıları, hükümlülük süreleri, suç türlerinin belirlenerek durumlarına uygun ceza 
infaz kurumlarına ayrılmaları ve bunlara göre saptanacak infaz ve iyileştirme rejiminin 
uygulanmasını; işledikleri suç tiplerine, gösterdikleri eğilimlere, tutum ve davranışları nedeniyle sıkı 
gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekip gerekmediğine göre yüksek güvenlikli ceza 
infaz kurumlarına, kapalı ceza infaz kurumlarına veya açık ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine 
dair değerlendirmeleri yapmakla görevlidir? 
 

 
 
 

A) İnfaz Savcılığı 
B) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
C) Gözlem ve Sınıflandırma Merkezi 
D) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi 
 

 
99. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’teki 

hükümlülerin gözlemlenmesine ilişkin hüküm uyarınca, ilk gözlem süresi kaç günü geçemez? 
 

 
 
 

A) 60 
B) 45 
C) 30 
D) 15 
 

 
100. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca, 

gözlem ve sınıflandırma merkezlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hükümlüler ile ilgili gözlem ve sınıflandırma, gerekli görülen yer veya bölgelerdeki ayrı gözlem ve 
sınıflandırma merkezlerinde yerine getirilir. 

B) Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde yalnızca sosyal, tıbbi ve kriminolojik incelemeler yapılabilir. 
C) Hükümlüler ile ilgili gözlem ve sınıflandırma, gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin olmaması hâlinde 

Adalet Bakanlığınca belirlenen ve uygun görülen yerlerdeki kapalı ve açık ceza infaz kurumlarının bu 
hizmete ayrılan bölümlerinde yerine getirilir. 

D) Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde mümkün olduğunca; kriminoloji, penoloji, davranış bilimleri, 
adalet psikolojisi veya ceza hukuku alanında bilgi ve deneyimi olan bir müdür ve yeteri kadar psikiyatri 
uzmanı, hekim, adlı̂ tıp uzmanı, psikolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, psikolojik 
danışman, rehberlik uzmanı ve öğretmen gibi uzman görevliler ile diğer kurum görevlileri bulundurulur. 

 
 

 
 
 

TEST BİTTİ.  
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 



                                                                                                                             

 

 



 

 

 

SINAVDA UYULACAK DİĞER KURALLAR 
 
 

1. Sınava, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat 
(kol saati ve her türlü saat), kablosuz 
iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; 
kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans 
hariç), bilezik, broş ve diğer takılar; 
anahtarlık, plastik ve metal içerikli eşyalar, 
her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve 
çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. 
araçlar, her türlü plastik ve güneş gözlüğü 
dâhil cam eşyalar (şeffaf/numaralı gözlük 
hariç), banka/kredi kartı vb. kartlar, cep 
bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik 
cihaz, hesap makinesi vb. her türlü 
bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, her türlü 
delici ve kesici alet ateşli silah vb teçhizat, 
her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, 
ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, 
pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar, su hariç 
içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri, 
ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. 
sağlık malzemeleri ve araçları (engel 
durumunu daha önce bildiren adaylar hariç) 
ile sınava gelinmemesi gerekmektedir. 
Aksi durumda sınav salon başkanı 
tarafından herhangi bir uyarıda 
bulunulmaksızın söz konusu adaylar Sınav 
İptal Tutanağına işlenecek ve bu adayların 
sınavı geçersiz sayılacaktır. 
 

2. Sınav salonunu herhangi bir nedenle 
(tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk 
eden aday, tekrar sınav salonuna 
alınmayacaktır. 
 

3. Soru kitapçığınızı alır almaz, kitapçık 

türünüzü optik cevap kâğıdınıza kodlayınız 

ve sayfaların eksik olup olmadığını, 

kitapçıkta basım hatalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ediniz. Soru 

kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı 

hatalı ise değiştirilmesi için derhal Salon 

Başkanına başvurunuz.  

 

4. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan 

kitapçık türü ile ilgili kutucuğun 

kodlanmaması durumunda sınavınızın 

değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. 

Optik cevap kâğıdına her türlü kodlama 

yumuşak uçlu siyah kurşun kalemle 

yapılacaktır. 

 

5. Cevaplamaya geçmeden önce size 

verilecek soru kitapçığı üzerindeki ilgili 

alanları doldurunuz ve imzalayınız. Soru 

kitapçığı üzerinde yer alan kuralları mutlaka 

okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki 

boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 

Bunun dışında müsvedde kullanılması 

yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları 

toplanacak ve incelenecektir. Soru 

kitapçığınızın eksik sayfası çıkması 

durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları 

ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı 

çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 

 

6. 
 

Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, 

soru sormak ve tartışmaya girmek; başka 

adayların soru kitapçığına ve optik cevap 

kâğıdına bakmak, başka adaylarla 

konuşmak, silgi, kalem vb. şeyleri alıp 

vermek kesinlikle yasaktır. Bunlardan 

herhangi birini yapan adayların durumu 

Sınav İptal Tutanağına işlenecek ve bu 

adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye 

girişen, kopya veren, kopya çekilmesine 

yardım edenlerin kimlik bilgileri, Sınav İptal 

Tutanağına yazılacak ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılacaktır. Optik cevap 

kâğıdınızı başkaları tarafından 

görülmeyecek şekilde tutmanız 

gerekmektedir. Görevliler kopya çekmeye 

veya vermeye kalkışanları uyarmak 

zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

 

8. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru 

kitapçığınızı ve optik cevap kâğıdınızı salon 

görevlilerine eksiksiz teslim etmeyi 

unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız 

geçersiz sayılır ve hakkınızda hukuki 

yollara başvurulabilir.  

 

9. Adaylar,  görevlilerin her türlü uyarılarına 

uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde 

oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. 

Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 

önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.  

 

 
 

BAŞARILAR DİLERİZ. 
                                    

  


