
                                                                                                                             

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. 
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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. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, yakalama emrine ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hükümlünün kasten işlediği bir suçtan üç yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olması halinde cezasının 
infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılır. 

B) Hükümlünün taksirle işlediği bir suçtan beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olması halinde cezasının 
infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılır. 

C) Hükümlünün hapis cezasının infazı için gönderilen çağrı kâğıdını tebellüğ ettikten sonra 10 gün içerisinde 
gelmemesi halinde yakalama emri çıkarılır. 

D) Adlî para cezasından çevrilen hapis cezasının infazı için doğrudan yakalama emri çıkarılır. 
 

 
 
2. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, 30/3/2020 tarihinden 

sonraki eylemleri bakımından, çocuk hükümlüler hakkında verilen disiplin cezalarının kalkmasıyla 
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Kınama cezası kurum en üst amiri tarafından kaldırılır. 
B) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası kurum en üst amirinin önerisi ve disiplin kurulu kararıyla 

kalkar. 
C) Çocuğun bulunduğu kurumun disiplin kurulu, kurum kurallarına uyma, iyileştirme programında ilerleme 

veya verilen ceza ile amaçlanan sonucun gerçekleşmesi durumunda, çocuk hakkında verilen disiplin 
cezasını süre koşulu aranmaksızın her zaman kaldırabilir. 

D) Firarın söz konusu olup olmadığına bakılmaksızın, disiplin cezaların kalkması için öngörülen süreler 
cezanın infazının tamamlandığı günden itibaren başlar. 
 

 
 
3. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, aşağıdaki suçlardan 

hangisi, hükümlünün suçu, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlemekten mahkûm olması halinde, cezası, süresine bakılmaksızın yüksek güvenlikli 
kapalı infaz kurumunda infaz edilecek suçlardan biri değildir? 
 

 
 
 

A) İnsanlığa karşı suçlar 
B) Kasten öldürme suçu 
C) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu 
D) Anayasayı ihlâl suçu 
 

 
 
4. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, “hücreye koyma” disiplin 

cezasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hücreye koyma cezası verilse bile, cezanın infazı sırasında hükümlünün açık havaya çıkma hakkı saklıdır. 
B) Hücreye koyma cezasının infazına başlanması için cezanın kesinleşmesi gerekli ve yeterlidir. 
C) Hücreye konulan hükümlünün, resmî ve yetkili merciler ve avukat ile görüşmesine engel olunmaz. 
D) Hücreye koyma cezasının infazı, hükümlünün geceli ve gündüzlü, bir hücrede tek başına tutulması 

suretiyle yerine getirilir. 
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5. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, hükümlülerin, 

mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin 
suretiyle tamamen giderilmesine dair hukukî sorumlulukları saklı kalmak üzere, hapis cezasının 
konutta çektirilmesi özel infaz usulüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Kadın veya çocukların mahkûm oldukları toplam bir yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda 
çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilir. 

B) Altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam bir yıl altı ay veya daha az süreli hapis 
cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilir. 

C) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam iki yıl veya daha az süreli hapis cezasının 
konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilir. 

D) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam dört yıl veya daha az süreli hapis cezasının 
konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilir. 

 
 
 
6. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, adlî para cezasının 

infazına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Adlî para cezasını içeren ilâm Cumhuriyet Başsavcılığına verildikten sonra, Cumhuriyet savcısı otuz gün 
içinde adlî para cezasının ödenmesi için hükümlüye bir ödeme emri tebliğ eder. 

B) Hükümlü, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî para cezasını ödemezse, Cumhuriyet 
savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek,  hükümlünün 
iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir. 

C) Çocuklar hakkında hükmedilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu ceza hapse çevrilemez. 
D) Adlî para cezası hükümde açıkça takside bağlanmış olmasa da, Cumhuriyet savcısınca taksit süresi iki 

yılı geçmemek ve taksit miktarı dörtten az olmamak üzere taksite bağlanabilir. 
 

 

 
7. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca, aşağıdakilerden hangisi, 

koşullu salıverilen hükümlünün, salıvermeden sonraki denetim süresi içerisinde tabi tutulabileceği 
yükümlülüklerden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma  
B) Belirli bir bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma 
C) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme 
D) Belirlenen programlara katılma 

 
 
 

8. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, işveren, aşağıdaki durumlardan hangisinde sağlık 
muayenesini çalışanların talep etmeleri halinde yaptırır? 
 

 
 
 

A) İşe girişlerinde  
B) İş değişikliğinde 
C) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe 

dönüşlerinde  
D) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen 

düzenli aralıklarla 
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9. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, aşağıdakilerden hangisi, psiko-sosyal yardım servisinde görev yapan personelden biri 
değildir? 
 

 
 
 

A) Psikolog 
B) Sosyolog 
C) Sosyal çalışmacı 
D) Hekim 
 

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

uyarınca, aşağıdakilerden hangisi hükümlü kayıt defterinde yer alması gereken bilgilerden biri 
değildir? 
 

 A) Hükümlünün işlediği suçlar 
B) Adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanan süre 
C) Hükümlünün cezalarının türü ve süresi 
D) Mahkûmiyet ilamının tarih ve numarası 
 
 

11. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 
uyarınca, aşağıda sayılanlardan hangisi, kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklara hediye olarak 
gönderilebilir? 
 

 
 
 

A) Oyuncak tabanca 
B) Oyuncak cep telefonu 
C) Tablet 
D) Oyuncak bebek 

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

uyarınca, hükümlü ve tutukluların yükümlülükleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Odalarda çalıştırılması mümkün olan tutuklular, idarenin re’sen vereceği çalışma kararına uymakla 
yükümlüdürler. 

B) Hükümlü, kurumun güvenlik ve iyileştirme programlarına tam bir uyum göstermekle yükümlüdür. 
C) Hükümlü, hem kendi, hem de diğer hükümlülerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek eylemlerden 

kaçınmakla yükümlüdür. 
D) Hükümlü, barındırıldığı odayı ve kurum binasını, yönetimce kendisine bırakılan şeyleri düzenli bir biçimde 

kullanmak ve bunlarla diğer kişilere ait eşyayı özenle korumakla yükümlüdür. 
 

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

uyarınca, hükümlünün mektup, faks ve telgraf alma ve gönderme hakkıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hükümlü gönderdiği mektupların ücretini kendisi karşılar. 
B) Hükümlü tarafından gönderilen ve kendisine gelen mektup, faks ve telgraflar; mektup okuma komisyonu 

bulunmayan kurumlarda kurumun en üst amirince denetlenir. 
C) Tehdit ve hakaret içeren mektup, faks ve telgraflar hükümlüye verilebilir; ancak hükümlü tarafından 

yazılmışsa gönderilmez. 
D) Hükümlü tarafından resmi makamlara gönderilen mektup, faks ve telgraflar denetime tâbi değildir. 
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14. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, bireyselleştirme amacıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Bireyselleştirmenin amacı, hükümlünün suça yönelme eğilimlerini sona erdirmektir. 
B) Bireyselleştirme, hükümlünün kendisini tanıması, anlaması, bireysel özelliklerinin, ilgi ve yeteneklerinin 

farkına varması, kendine ilişkin kararlar ve sorumluluklar alması, beklentiler oluşturması sürecini kapsayan 
çalışmaların bütünüdür. 

C) Tehlikeli oldukları saptanan hükümlülerle, bireyselleştirilmeleri için çalışma yapılmaz. 
D) Hükümlülerin yerleştirildikleri kurum veya bölümlerde, bireyselleştirmeyi mümkün kılacak sayıda 

bulundurulmalarına özen gösterilir. 
 
 
15. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik 

uyarınca, hapis cezalarının infaz edileceği kurumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Kurumların, hangi tür olarak kullanılacağı ihtiyaca göre Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. 
B) Yüksek güvenlikli kurumlarda kalmakta olup, kanun hükümlerine göre etkin pişmanlık hükümlerinden 

yararlanan hükümlüler, ceza süresine bakılmaksızın Cumhuriyet savcısının onayı ile diğer kurumlarda 
barındırılabilir. 

C) Bir arada kurulan kurumların, müdür ve personeli ayrı veya aynı olabilir. 
D) Çocuk eğitimevleri, müdür ve personeli ayrı olacak şekilde diğer kurumlardan ayrı yerlerde kurulur. 

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

uyarınca, gebelik nedeniyle hapis cezasının infazının geri bırakılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
 

 
 
 

A) Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılan kadın hükümlülerin cezalarının infazı gebelik nedeniyle geri 
bırakılamaz. 

B) Gebe hükümlünün hapis cezasının infazının geri bırakılması gebeliğin dokuzuncu ayından itibaren 
mümkün olabilir. 

C) Gebelik nedeniyle hükmün infazı geri bırakılan hükümlünün, çocuğunun doğumda ölmesi halinde 
doğumdan itibaren bir yıl altı ay sonra ceza infaz olunur. 

D) Kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalan hükümlünün cezasının infazı hiçbir durumda 
gebelik nedeniyle geri bırakılamaz. 
 

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

uyarınca, hükümlüler ile yakınları ve ilgililerin bilgilendirilmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hükümlülere, kuruma alındıklarında uygulanacak iyileştirme çalışmaları, disiplin suçları ve cezaları, bilgi 
edinme ve şikâyet yolları, hak ve sorumlulukları gibi konular ile kurumdaki yaşam biçimine uyum 
sağlamaları için gereken bilgiler, kurum yöneticileri tarafından sözlü olarak anlatılır ve yazılı olarak tebliğ 
olunur. 

B) Hükümlünün kuruma alınmasında, hükümlü yabancı uyruklu ise kendisine uyruğu olduğu devletin 
diplomatik temsilcilik veya konsolosluğuna durumun bildirilmesini isteyip istemediği sorulur ve yazılı olarak 
karşı çıkmaması halinde, durum uyruğu olduğu devletin diplomatik temsilcilik veya konsolosluğuna 
bildirilir. 

C) Askerlik çağına giren, hâlen silahaltında bulunan kişilerin kuruma alınmalarında, başka kuruma 
nakillerinde veya kurumda iken askerlik çağına girmeleri veya salıverilmeleri hâlinde durum, kayıtlı 
bulundukları askerlik şubesine bildirilir. 

D) Hükümlünün kuruma alınmasında, başka kuruma naklinde ve hastaneye yatırılmasında, açıkça istemese 
dahi, ailesine durum bildirilir. 
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18. 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu uyarınca, aşağıdakilerden hangisi infaz hâkimliklerinin görevleri 

arasında yer almamaktadır? 
 

 
 
 

A) Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalarının kanun veya diğer 
mevzuat hükümlerine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak 

B) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki alanlarına giren ceza infaz kurumları ve 
tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip intikal ettirdikleri raporları inceleyerek, varsa şikâyet 
niteliğindeki konular hakkında karar vermek 

C) Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesine karar vermek 
D) Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan 

şikâyetleri incelemek 
 

 
19. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tutuklunun kanun yolarına başvurmasıyla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
 

 
 
 

A) Tutuklu şüphelilerin kanun yollarına başvurma hakkı yalnızca müdafii vasıtasıyla kullanılabilir. 
B) Tutuklu sanıklar kanun yollarına başvurma hakkını yalnızca zabıt kâtibine dilekçe vererek kullanabilir. 
C) Tutuklu şüpheliler tutuklu bulundukları ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak 

suretiyle kanun yollarına başvuruda bulunabilirken, tutuklu sanıklar yalnızca dilekçe vererek kanun yolu 
başvurusunda bulunabilir. 

D) Zabıt kâtibine başvuru hâlinde, kanun yollarına başvuru beyanı veya dilekçesi ilgili deftere kaydedildikten 
sonra bu hususları belirten bir tutanak düzenlenerek tutuklu bulunan şüpheli veya sanığa bir örneği verilir. 

 
 
20. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçta ve cezada kanunilik ilkesine göre 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için faile ceza verilebilir. 
B) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. 
C) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için faile yalnızca güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 
D) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulabilir. 

 
 
21. Aşağıdakilerden hangisi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen hapis cezalarından biri 

değildir? 
 

 
 
 

A) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
B) Müebbet hapis cezası 
C) Tazyik hapis cezası  
D) Süreli hapis cezası 
 

 
22. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan şartla salıverilmeye ilişkin hükme göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Tutuklu veya hükümlü iken firar veya ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş bulunanlar şartla 
salıverilmeden yararlanamazlar. 

B) Ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları şartla salıverilme hükümlerinden 
yararlanamaz. 

C) Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar, hükümlerinin kesinleşme 
tarihinden sonra bu Kanunun kapsamına giren bir suçu işlemeleri halinde, şartla salıverilmeden 
yararlanamazlar. 

D) Disiplin cezası olarak bir defa hücre hapsi cezası almış olanlar, bu disiplin cezası kaldırılmış olsa bile 
şartla salıverilmeden yaralanamazlar. 
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23. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmeliğe göre, 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Mutfak teşkilatı olan ceza infaz kurumlarının koğuş, oda ve eklentilerinde kantinden temin edilebilen 
sebze, meyve ve diğer gıda maddeleri bulunabilir. 

B) Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında, yemek yapılabilecek herhangi bir yerin olmaması 
durumunda, hükümlülerin kaldıkları koğuş, oda ve eklentilerinde, idare tarafından verilen ve yemek 
yapmada kullanılacak her türlü gıda maddesi ve malzemesinin yeteri kadar bulundurulmasına izin verilir. 

C) Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarının fiziki imkânları müsait olsa dahi, ocağın koğuş veya 
odada bulundurulmasına izin verilemez. 

D) Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında, yemek yapmada kullanılan tüp gibi yanıcı ve 
parlayıcı madde veya malzemeler, yemek pişirilmesinden sonra, oda veya koğuşun dışında, idarenin 
kontrolünde bir bölüme alınır. 

 
 
24. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmeliğe göre, 

aşağıdakilerden hangisi koğuş, oda ve eklentilerinde her hükümlü için kantinden temin edilen ve 
yeme ve içmede kullanılacak araç ve gereçlerden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş çatal 
B) İkişer adet cam su bardağı 
C) 0.50 milimetre kalınlığında iki adet metal yemek tabağı 
D) İki adet uç kısmı sivri onbeş santimetre uzunluğunda bıçak 

 
 
 
25. Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmeliğe göre, 

aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri giyim 
eşyalarından biri değildir? 
 

 
 
 

A) İki adet eldiven 
B) Birer adet palto, manto ve mont 
C) İki adet ceket veya ceket yerine kullanılabilen hırka 
D) İki adet kazak 
 

 
 

26. Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik uyarınca, 
hükümlü ve tutuklulara ait paranın kaydına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paraların miktarı ne olursa olsun, kurum 
görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında makbuz verilir. 

B) Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde kalmakta olan hükümlülerin, izin almaksızın ve tutar 
sınırlaması olmaksızın yanlarında para bulundurabilmeleri mümkündür. 

C) Banka ve posta aracılığıyla gelen veya ziyaretçiler tarafından hükümlü ve tutukluların nam ve hesabına 
yatırılan paralar, idarece görevlendirilecek bir personel tarafından alınarak kayıt edilir. 

D) Hükümlü ve tutuklulara ait kişisel paralar emanet para ve eşya defteri ile kasa defterine kaydedilir. 
 

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

aşağıdaki harcamalardan hangisi Bakanlıkça belirlenen haftalık harcama limitine dâhil edilir?  
 

 
 
 

A) Kantinden yapılacak alışverişler 
B) Mahkeme harçları 
C) Haberleşme giderleri 
D) Sağlık ve eğitim harcamaları 
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28. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan hükümlü ve tutukluların 

görüşmelerindeki temel ilkelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Odaya kapatma disiplin cezası almış olsa dahi çocukların; annesi, babası, kardeşleri, avukatı, resmî ve 
yetkili merciler ile yasal temsilcisiyle görüşmesi engellenemez. 

B) Görüşler kapalı ve açık olmak üzere iki biçimde yaptırılır. 
C) Kapalı görüşlerden biri bayramlarda ve özel günlerde yaptırılacak açık görüşlerle çakıştığı takdirde, kapalı 

görüş yaptırılır. 
D) Konusu suç̧ teşkil etmemekle birlikte, ceza infaz kurumlarına sokulması yasak olan eşya, araç̧, gereç̧ veya 

malzemeler, çıkışta sahibine verilmek üzere muhafaza altına alınır.  
 

 
 
29. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, ağırlaştırılmış müebbet 

hapis cezasıyla hükümlü olanlar aşağıdakilerden hangisiyle görüşemez? 
 

 
 
 

A) Torunları 
B) Dayısı 
C) Büyükannesinin annesi 
D) Vasisi 
 

 
 
30. Aşağıdakilerden hangisi Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik’te yer alan 

ödül türlerinden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Tek kişilik odada televizyon bulundurma 
B) Haftalık harcama miktarını yarı oranında artırma 
C) Açık ziyaret yerine kapalı ziyaret yapma 
D) Üst üste kullanılmayan ziyaret sürelerini toplu olarak kullanma 
 

 
 

31. Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine 
Dair Yönetmeliğine göre, hükümlü ve tutuklulara yakınlarının ölümü veya hastalığı nedeniyle 
verilebilecek mazeret izinlerine dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Mazeret iznine refakat eden dış güvenlik görevlilerinin harcırah ve yol giderleri Ceza İnfaz Kurumu 
harcama yetkilisinin onayı ile devlet hazinesinden karşılanır. 

B) Mazeret izni sırasında kendisine veya eşine ait evde kalabileceği gibi, kendisinin veya eşinin annesine, 
babasına, kardeşine, çocuğuna, torununa, büyükbabasına veya büyükannesine ait evde de kalabilir. 

C) 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 iki güne kadar cenazeye katılması amacıyla izin verilebilir. 

D) Hükümlü veya tutuklu, izin sırasında suç işlemesi, kurallara aykırı davranması ya da firar teşebbüsünde 
bulunması hâlinde, dış güvenlik yetkilisinin kararı ve sorumluluğunda derhâl en yakın kapalı ceza infaz 
kurumuna veya güvenli görülen başka bir yere konulur ve bu durum tutanağa bağlanarak valiliğe bildirilir. 
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32. 25978 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin 

İaşe Yönetmeliğe göre, gıda maddelerinin kurum mutfağına teslim edilmesi ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
 

 
 
 

A) Ambar memuru, ancak ihtiyaç yazısında cinsi, çeşidi ve miktarı yazılı olan maddeleri, diğer şartlar da 
sağlandığı takdirde teslim edebilir. 

B) Çıkış belgesi, cezaevi müdürü veya bu işle görevlendireceği kurum personeli tarafından imzalanmadıkça 
ambardan hiçbir madde çıkarılamaz. 

C) Ambar memuru ihtiyaç yazısında belirtilen gıda maddelerini 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 yapar. 

D) Ambar memuru ihtiyaç yazısında belirtilen gıda maddelerini, diğer şartları da sağlayarak, aşçının istemi ve 
müdür veya bu işle görevli ikinci müdürün oluru ile imza karşılığında teslim eder. 
 

 
 

33. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin 
kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı için 
aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 
 

 
 
 

A) Kamu zararı, kusurlu personel ikaz edilerek, harcama yetkilisi tarafından giderilir. 
B) Kamu zararı, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde kusur veya ihmali olanlardan tahsil edilir. 
C) Kamu zararı, zararın olduğu kamu kurumunda görevli tüm personele eşit miktarda paylaştırılır. 
D) Kamu zararı sorumlu personelden tahsil ettirilmez; ancak gelecek yılın bütçe planına dâhil ettirilir. 

 
 
 
 
34. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşınır kayıt yetkililerinin görev ve 

sorumluluklarından biri değildir? 
 

 
 
 

A) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır 
mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine göndermek 

B) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak 
C) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli 

tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak 
D) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır 

kontrol yetkilisine teslim etmek 
 

 
 

35. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 139/1 
Sayılı Genelgesine göre, kurumlarda ders ve ek ders ücretinden aşağıdakilerden hangisi 
yararlanamaz? 
 

 
 
 

A) Kurumda görev yapan eğitim uzmanı ve öğretmen 
B) Fiilen derse girmeleri kaydıyla, kurumda açılan kurslarda eğitici veya öğretici olarak görevlendirilen kurum 

personeli 
C) Kurumda açılan kurslarda eğitici veya öğretici olarak görevlendirilen kurum personeli 
D) Fiilen derse girmeleri kaydıyla, Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtında görev yapan meslek elemanı 
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36. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 139/1 

Sayılı Genelgesine göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 

 
 
 

A) Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın, “Hizmet içi eğitim faaliyetleri” başlıklı 5 inci 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde açılan hizmet içi 
eğitim faaliyetlerinde yükseköğrenimli Bakanlık personeline; günde (5), haftada (25) ve yılda (300) saati 
geçmeyecek şekilde ek ders görevi verilebileceği belirtilmektedir. 

B) Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın, “Hizmet içi eğitim faaliyetleri” başlıklı 5 inci 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde açılan hizmet içi 
eğitim faaliyetlerinde yükseköğrenimli Bakanlık personeli, bir yıl içerisinde ayrı hizmet içi eğitim faaliyetleri 
için görevlendirilse bile bir yükseköğrenimli Bakanlık personeline hiçbir şekilde günde 5, haftada 25 ve yılda 
300 saatten fazla ek ders ücreti ödemesi yapılmaz. 

C) Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ına göre, ceza infaz kurumları ile denetimli 
serbestlik müdürlüklerinde görev yapan öğretmen ve eğitim uzmanlarına kurumda yaptıkları akşam ve 
hafta sonu çalışmaları dâhil (22) saati zorunlu olmak üzere, haftada (24) saate kadar ek ders görevi 
verilebilir. 

D) Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ına göre, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri 
Başkanlığı Arasında Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişimlerini Sağlamaya Yönelik Protokol" 
uyarınca; tam gün esaslı görevlendirilen cezaevi vaizleri günde (2) saati maaş, (6) saati ek ders karşılığı 
haftada (5) gün olmak üzere görev yapar. 
 

 
37. I. İşyurdunun geliştirilmesine ve genel gidişine ait her türlü faaliyetlere yön vermek 

II. Kurumda üretilip satışa arz edilen mamûllerin satış fiyatını belirlemek 
III. İşyurdunda yapılacak fazla çalışma önerilerini karara bağlamak 
 
26036 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve 
İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliğine göre, yukarıda sayılan görevler, İşyurtları Kurumunun hangi 
organına aittir? 
 

 
 
 

A) İşyurdu Yönetim Kurulu 
B) Daire Başkanlığı 
C) Yüksek Kurul 
D) Adalet Bakanlığı 

 
38. 26036 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve 

İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi muhasebe yetkilisinin görev, 
yetki ve sorumluluklarından biri değildir? 
 

 
 
 

A) Muhasebe yetkilisi, işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır 
bulundurur. 

B) Muhasebe yetkililerinin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre yapacakları kontrollere ilişkin 
sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır. 

C) Muhasebe yetkilisi, muhasebe işleriyle ilgili memurlardan her zaman hesap istemeye yetkilidir. 
D) Muhasebe yetkilisi, işyurdu müdürü tarafından işyurduyla ilgili verilen görevden başka, hükümlü ve 

tutukluların çalışmasını kontrol ve temin etmek ve puantaj defterlerini tutmakla mükelleftir. 
 

 
39. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi açık kurumlarda 

cezası infaz edilmekte olup kapalı kurumlara iade edilen hükümlülerden değildir? 
 

 
 
 

A) Firar edenler 
B) Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp disiplin cezası kesinleşenler 
C) Haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109 uncu maddesine göre adli kontrol kararı verilenler 
D) İş temin edildiği halde çalışmayanlar veya iş düzenine uyum sağlayamayanlar 
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40. I. Altmış yaşını doldurmuş olan memurlara, isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. 

II. Engelli memurlara, isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. 
III. Kadın memurlara, doğumdan sonraki üç yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? 
 
 

 
 
 

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

41. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, disiplin amirleri, “borçlarını kasten ödemeyerek hakkında 
yasal yollara başvurulmasına neden olmak” fiili için adı geçen Kanun’da öngörülen disiplin cezasını, 
soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren hangi süre içinde vermek zorundadırlar? 
 

 
 
 

A) 7 gün 
B) 15 gün  
C) 30 gün 
D) 6 ay 

 
 

42. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların iş kazasına uğramaları halinde, 
kazanın işveren tarafından en geç kazadan sonraki kaç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirilmesi gerekir?  
 

 
 
 

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

 

 
43. I. Pazarlık 

II. Açık teklif  
III. Doğrudan temin 

 
Yukarıdakilerden hangileri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda öngörülen “ihale usulleri” arasında yer 
almaktadır? 
 

 
 
 

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

 
44. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen “temel ilkeler”e göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
 
 
 

A) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. 
B) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.  
C) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir 

arada ihale edilemez. 
D) Bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde temel usul, pazarlık usulüdür. 
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45. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, ihalelerde kural olarak, teklif edilen bedelin yüzde kaçından 

az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda “geçici teminat” alınır? 
 

 
 
 

A) 3 
B) 6 
C) 10 
D) 15 
 

 

 
46. Şikâyet başvurusu üzerine, idarenin gerekli incelemeyi yaparak gerekçeli bir karar alması için 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen süre kaç gündür? 
 

 
 
 

A) 3 
B) 5 
C) 7  
D) 10 
 

 
47. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler”ine göre, aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 
 

 
 
 

A) Yaklaşık maliyeti eşik değeri aşan ihalelerde, sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme 
yapılabilir. 

B) Mal alımı ihalelerinin tümünde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması 
zorunludur. 

C) Hizmet alımı ihalelerinde, yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. 
D) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için, ortaklarından birinin yerli istekli olması yeterlidir. 
 

 
48. I. Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak en 

az üç kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. 
II. Sözleşmesinde hüküm bulunmasa dahi; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul 

komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve 
özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili idare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla 
denetlenebilir. 

III. Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. 
 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “denetim, muayene ve kabul işlemleri”ne ilişkin 
düzenlemelerine göre, yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

 
 
 

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

 
49. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, 

ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde aşağıdakilerden hangisini kontrol etmekle yükümlü 
değildir? 
 

 
 
 

A) Yetkililerin imzasını 
B) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını 
C) Maddi hata bulunup bulunmadığını 
D) Hak sahibinin maddi durumuna ilişkin bilgileri 
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50. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, kamu zararının belirlenmesinde 

aşağıdakilerden hangisi esas alınmaz? 
 

 
 
 

A) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması 
B) Kamu kaynakları ile yükümlülüklerinin iyi yönetilmemesi, değerlendirilmemesi, korunmaması veya 

kullanılmaması suretiyle öz kaynağın azalması 
C) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması 
D) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması 

 

 
 
51. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, bütçe ödeneklerinin kullanılmasında 

uyulması gereken esaslarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Özel bütçeli idareler, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar 
ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar. 

B) Bütçe ödenekleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da 
dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır. 

C) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, 
tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer 
giderlerin karşılanmasında kullanılır. 

D) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde hizmetin gerektirdiği hâllerde Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen usûl 
ve esaslar çerçevesinde merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yeni tertipler, gelir 
kodları ve finansman kodları açılabilir. 

 

 
 
52. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, ön ödeme hakkında aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 
 

 
 
 

A) Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat 
karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir. İlgili kanunların veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin bütçe 
dışı avans ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır. 

B) Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda 
öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu 
giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. 

C) Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş 
olması halinde avanslarda üç ay, kredilerde bir ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade 
etmekle yükümlüdür. Süresi içerisinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 6183 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

D) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ön ödeme şekilleri, devir ve mahsup işlemleri, yapılacak 
ön ödemelerin idareler ve gider türleri itibarıyla miktarı ve oranlarının belirlenmesi, zorunlu hallerde 
yapılacak harcamalar için ön ödemenin tutarı ve mahsup süresi, mutemetlerin görevlendirilmesi ve diğer 
işlemlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 
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53. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, genel yönetim kapsamındaki kamu 

idarelerinin taşınır ve taşınmaz mal edinme hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait 
taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetilir. Bu tescil işlemleri, adına tescil yapılan idarenin 
taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili birimine bildirilir. 

B) Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması halinde bunların bedelleri, emsal 
bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider ve karşılığı gelir kaydedilir. Kamu idareleri arasındaki 
taşınmazların mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklar, görevli mahkemelerce çözümlenir. 

C) Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırları ile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına 
ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla 
taşınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir. Devredilmeyecek taşınır ve taşınmazlar 
ile devir ve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir. 

D) Kamu hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte taşınır ve taşınmazları, yurt 
içinde veya yurt dışında, bedellerini peşin veya taksitle ödeyerek veya finansal kiralama suretiyle 
edinebilirler. Kamu idareleri, taşınmaz satın alma veya kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla bir başka 
kamu idaresi eliyle yürütebilir. 

 
 

54. Aşağıdakilerden hangisi, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre, tebligatın elektronik yolla 
yapılması zorunlu olan kişilerden değildir? 
 

 
 
 

A) Noterler 
B) Baro levhasına yazılı avukatlar 
C) Sicile kayıtlı arabulucular 
D) Tüm tutuklu ve hükümlüler 

 
 

55. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 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 veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında, dilekçe sahiplerine en 
geç kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilmesi gerekir? 
 

 
 
 

A) 7 
B) 15 
C) 30 
D) 60 

 
 

56. 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 yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Adalet Bakanı, gerekli gördüğü hâllerde, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Yüksek Kurulu’na 
başkanlık eder. 

B) Hükümlü ve tutuklulara bir meslek ve sanat öğretmek, işyurtlarının amaçları arasındadır. 
C) Bağış ve yardımlar, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’nun sermaye kaynakları 

arasındadır. 
D) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’nu, İşyurtları Daire Başkanı temsil eder. 
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57. 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre, ilanlara ilişkin hususlar 

hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 

 
 
 

A) Yapılan ilânlarda 4734 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci madde hükümlerine aykırılık teşkil eden hatalar 
bulunması durumunda, ilan yeniden yapılmadan; Kanunun 13 üncü maddesine göre yirmi beş ve kırk 
günlük ilan süresi bulunan ihalelerde, ilanın yayımlanmasını takip eden beş gün, ilan süresi daha kısa olan 
ihalelerde ise üç gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılarak ihale veya ön yeterlik 
gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu kullanılarak hatalı ilanın yayımlandığı 
yayın organında aynı şekilde yayımlanır. 

B) İşin veya ihalenin yapılacağı yer belirlenirken, büyükşehirlerde büyükşehir belediye sınırları, diğer yerlerde 
belediye sınırları, işin veya ihalenin yapılacağı yerin belediye sınırları dışında olduğu durumlarda ise mülki 
sınırlar dikkate alınarak ilan yapılacaktır. Belediye sınırları dışında kalan yerler için yapılacak ilanlar, mülki 
sınırlar dikkate alınarak bağlı olunan ilçe veya il merkezinde yapılır. 

C) İhale veya işin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet 
ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. İhale ve işin 
yapılacağı yerin aynı olduğu durumlara ilişkin olarak söz konusu yerde tek bir gazete çıkması halinde ise 
ikinci gazetede ilan yapılması yerine, ihale, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının 
ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile duyurulacak ve bu işlemler bir tutanakla 
belgelendirilecektir. 

D) İhale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi durumunda, İhale Uygulama 
Yönetmeliklerinin ekinde bulunan ihale iptal ilan formu kullanılarak ilanın yayımlandığı yayın organında 
ihalenin iptal edildiği hususunun hemen ilan edilerek duyurulması gerekmektedir. Bu duyuruda, iptal nedeni 
veya nedenlerinin de yer almasının zorunlu olduğu hususuna dikkat edilmelidir. Diğer taraftan ihalenin iptal 
edildiği hususunun istekli olabileceklere ayrıca bildirilmesi zorunludur. 

 

 
 
58. 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre, mal ve hizmet alımlarında 

iş artışı ve iş eksilişi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 

 
 
 

A) Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin devamı sırasında 
4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde 
artış) yapılabilir. Bu nedenle, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün değildir. 

B) Götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır. 
C) Alıma konu bazı mal kalemi veya kalemlerinde bu kalemlerin her birinin tutarının %20’sinden çok olmamak 

üzere iş eksilişi yapılmış olması ve sözleşme tutarının da aşılmaması şartıyla diğer mal kalemi veya 
kalemlerinde söz konusu kalem tutarının %20’sinden fazla iş artışı yapılabilir. 

D) 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet 
alımları sözleşmelerinde; sadece sözleşmeye esas proje içinde kalması şartıyla, sözleşme bedelinin 
%20’sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı 
yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin %20’sine kadar iş artışı, birim fiyat 
üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. 
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59. 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre, ihalelere katılmaktan 

yasaklama kararı verecek bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının aşağıdakilerden hangisini 
yapması gerekmez? 
 

 
 
 

A) İhale sürecinde, sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması aşamalarında bu kararları zamanında 
verebilmek ve 4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı madde hükümlerinin gereğini 
yerine getirebilmek için gereken özeni göstermeleri ve tedbirleri almaları gerekmektedir. 

B) 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun uyarınca verilecek ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarına 
karşı yargı yoluna başvurulması halinde, yargı mercilerince verilecek her türlü kararın bir örneğinin bilgi için 
Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. 

C) 4734 sayılı Kanunun 59 uncu ve 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddelerinde, ihalelere katılmaktan 
yasaklamayı gerektiren ve suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet 
Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir. 

D) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna 
göre, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde sermayesinin yarısına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye 
şirketi hakkında da 4734 sayılı Kanunun 58 ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddelerine göre ihalelere 
katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerekmektedir. 
 

 
60. 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre, 4734 sayılı Kanunun 22 

nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan 
temini usulüne başvurulması halinde idarelerin yapacakları bu alımları için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
 

 
 
 
 

A) Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan 
yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan 
yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler 
tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

B) İhtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen 
kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırmalarının ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık 
maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılması ve buna ilişkin belgelerin 
dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.  

C) Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık 
sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale 
komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme 
düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir. 

D) Doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, İhale Uygulama 
Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkündür. 

 
 

61. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre, yurtiçinden yer değiştirme masrafı hakkında aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
 

 
 
 

A) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı olarak 
hesaplanır. 

B) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için 
yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz) olarak hesaplanır. 

C) Harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur 
veya hizmetli eşine her kilometre veya deniz mili başına hesaplanacak yurtiçi gündeliğinin binde yedisi 
ödenir. 

D) Yurtiçinde yer değiştirme masrafı her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi 
gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanır. 
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62. I. Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanı’na verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin 

iş ve işlemleri yapmak 
II. Adli konulara ilişkin kanunlarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak 

III. Çocuk suçluluğunun önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak 

 
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, yukarıdakilerden 
hangileri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasında sayılmamıştır? 
 

 
 
 

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

 
63. Aşağıdakilerden hangisi, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan Eğitim ve Öğretim 

İş Birliği Protokolü’nün amaçlarından biri değildir? 
 

 
 
 

A) Okuryazar olmayanların okuryazar hale getirilmesi 
B) Halk eğitimi merkezleri tarafından kurslar ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi 
C) Tutuklu ve hükümlülerin sosyal ve mesleki gelişimlerinin sağlanması 
D) Annesinin yanında kalan 7-12 yaş grubu örgün eğitim dışında kalan çocukların eğitimlerine devam 

etmesinin sağlanması 
 

 
64. 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 “ilk kabul muayenesi” aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Kurumda kalmaktayken acil haller dışında kurum idaresine yazılı bildirim üzerine yapılan muayene 
B) Kuruma ilk kabul aşamasında yapılan muayene 
C) Kurum revirinde yapılan muayeneden sonra üst sağlık kuruluşuna yapılan sevk üzerine yapılan muayene 
D) Üst sağlık kuruluşundan taburcu edildikten sonra kuruma yeniden kabul aşamasında yapılan muayene 
 

 
65. Adalet Bakanlığının Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları 

Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri Genelgesi’ne 
göre, tutuklunun organ ve doku bağışı yapabilmesi konusunda geçerli genel usul aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

 
 
 

A) Yazılı rızası yeterlidir. 
B) Yazılı rızası ve kanuni temsilcisinin yazılı onayı gerekir. 
C) Organ ve doku bağışında bulunabilmesi rızası olsa dahi mümkün değildir. 
D) Kanuni temsilcisinin yazılı rızası yeterlidir. 
 

 
66. Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 
 
 
 

A) Yüksek Disiplin Kurulunca, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına yapılan itirazın kabulü hâlinde, 
atamaya yetkili amir, kararını gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. 

B) Komisyon disiplin kurulları, itiraz dilekçesi ile disiplin soruşturma dosyasının kendilerine intikalinden itibaren 
otuz gün içinde kararını verir. 

C) Disiplin kurullarında kararlar, karar tarihini izleyen on beş gün içinde yazılır. 
D) Sendikalar tarafından Bakanlık Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarına hangi temsilcinin 

katılacağı, toplantı tarihinden önce ilgili kurula bildirilir. 
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67. I. Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde, şube müdürünün üçüncü disiplin amiri, Cumhuriyet 

Başsavcısıdır. 
II. Suçüstü hâlinde dahi, memura disiplin cezası verilebilmesi için, savunma hakkı tanınması zorunludur. 

III. Memurun adli soruşturma ve kovuşturma sonucunda mahkûm olması veya olmaması hâlleri, ayrıca disiplin 
cezası verilmesine engel teşkil etmez. 

 
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği’ne göre, yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 
 

 
 
 

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

 
 

68. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik uyarınca, 
hükümlülerin, ceza infaz kurumuna girişinden salıverilmesine kadar geçen süre içerisinde, bedensel 
ve zihinsel sağlıklarını sürdürmeleri veya bunlara yeniden kavuşmaları için gerekli önlemlerin alınması, 
suçluluk duygusundan arınması, kişisel ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacıyla uygulanacak, 
eğitim-öğretim, sağlık, psiko-sosyal hizmetler ile meslek edindirme, bireyselleştirilme ile toplum 
yaşamıyla uyumlaşmasını ve geliştirilmesini sağlayacak programların tümüyle; hükümlüde, kanunlara 
saygılı olarak yaşama düşünce ve duygusunun yerleşmesi, ailesine ve topluma karşı sorumluluk 
geliştirmesi, toplum yaşamına uyması, geçimini sağlayabilmesi konularında uygulanacak rejim, önlem 
ve yöntemlerine ne ad verilir? 
 

 
 
 

A) Sınıflandırma 
B) İyi hallilik 
C) Bireyselleştirme 
D) İyileştirme 

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

hükümlünün ceza infaz kurumuna kabulü sonrasında idare ve gözlem kurulunca ilk gözlem kararının 
alındığı tarih ile başlayan değerlendirme dönemi, kaç aylık dönemleri kapsar? 
 

 
 
 

A) Bir 
B) Üç 
C) Altı 
D) Dokuz 
 

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

hükümlülerin gözlemlenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
 

 
 
 

A) Hükümlülerin ceza infaz kurumuna ilk kabulü esnasında sınıflandırmaya ve uygulanacak infaz rejiminin 
belirlenmesine esas olacak gözlem, gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde ve tek kişilik odalarda yapılır. 

B) İlk gözlem süresi otuz günü geçemez. 
C) Gözlem ve sınıflandırmaya tabi tutulan hükümlülerin diğer hükümlü ve tutuklularla ilişki kurmamaları için 

gerekli tedbirler alınır. 
D) Hükümlü, ilk gözlem sonunda yapılan yerleştirme işlemlerine müteakiben kurumda kaldığı süre boyunca 

gözlemlenir ve gösterdiği gelişim idare ve gözlem kurulu tarafından değerlendirilir. 
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71. 1982 Anayasası’nda, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar aşağıdaki 

normlardan hangisi ile eş değerde tutulmuştur? 
 

 
 
 

A) Anayasa 
B) Tüzük 
C) Kanun 
D) Yönetmelik 
 

 

 
72. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için aranan şartlardan biri değildir? 

 
 
 
 

A) Daha önceden milletvekilliği yapmış olmak 
B) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak 
C) 40 yaşını doldurmuş olmak 
D) Türk Vatandaşı olmak 
 

 
 

73. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra, İtilaf Devletleri tarafından tutuklanan bazı asker, 
bürokrat ve siyasetçiler, aşağıdakilerden hangisine sürgün olarak gönderilmişlerdir? 
 

 
 
 

A) Girit 
B) Malta  
C) Korsika 
D) Rodos 

 
 
74. Atatürk döneminde Latin esaslı Türk harflerini öğrenmek isteyen bir vatandaşın, aşağıdaki 

kurumlardan hangisinde buna dair eğitim alması beklenebilir? 
 

 A) Millet Mektepleri 
B) Köy Enstitüleri 
C) Mekteb-i Mülkiye 
D) Darülfünun 

 
 
 
75. 2010 yılında yapılan ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunu mümkün kılan anayasa 

değişikliğinde kendisine atıf yapılan belge, aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
B) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
C) Birleşmiş Milletler Şartı 
D) Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 
 

 
 
76. Çoğunluğun mutlak üstünlüğünü, yanılmazlığını ve doğruluğunu esas alarak çoğunluk iradesinin 

sınırlandırılmasına gerek görmeyen demokrasi anlayışı, aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Çoğulcu demokrasi 
B) Temsili demokrasi 
C) Çoğunlukçu demokrasi 
D) Yarı doğrudan demokrasi 
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77. Kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş 

gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara 
sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara 
sahip olmaları halini ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Çıkar birliği 
B) Çıkar yarışması 
C) Çıkar üstünlüğü  
D) Çıkar çatışması 

 

 
78. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği’nin 15. maddesine göre, aşağıdakilerden hangisi 

hediye yasağı kapsamında olan hediyeler arasındadır? 
 

 
 
 

A) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar 

B) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler  
C) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler 
D) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde 

verilen hatıra niteliğindeki hediyeler 

 
 

79. “Bugün Ankara’da lodos rüzgârı esiyor, bu nedenle sıcaklık 22°C’yi buldu ve gökyüzünde yoğun 
bulutlar var.” cümlesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? 
 

 
 
 

A) Hava durumu 
B) İklim 
C) Hava tahmini 
D) Meteoroloji 
 

 

 
80. 8-15 Nisan 1452 - 2 Mayıs 1519 arasında yaşamış saplantılı bir tutkuyla anatomi, fosiller, kuşlar, kalp, uçan 

makineler, optik, botanik, jeoloji ve silahlar üzerine çığır açıcı çalışmalar yürüten, beşeri ile temel bilimler 
arasındaki çizgiyi aşarak dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından ve dehalarından biri kabul edilen 
sanatçıdır. Dudağı hareket ettiren kasları görmek için kadavraların yüz derilerini yüzerek incelemiş ve 
ardından dünyanın en unutulmaz tebessümünü, Mona Lisa’yı, ışık ışınlarının korneaya çarpışını 
gözlemlemiş, değişken perspektifler kullanarak Son Akşam Yemeği’ni yaratmıştır. 
 
Yukarıdaki metinde hakkında temel bilgiler verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 
 

A) Michelangelo 
B) Leonardo da Vinci 
C) Giuseppe Arcimboldo 
D) Montaigne 
 

 

 
81. Aşağıdaki göllerden hangisinin suları tatlıdır? 

 
 
 
 

A) Burdur 
B) Van 
C) Erçek 
D) Beyşehir 
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82. 

 
 
Yukarıdaki şekilde Çatalhöyük’te yapılan kazılarda yerleşkenin VII. katındaki bir evin kalıntılarında bulunup 
günümüzden 8600 yıl öncesine tarihlendirilen ve üzerinde noktalar bulunan bir şekille altındaki bir yerleşim 
krokisini andıran geometrik şekiller görülmektedir. Bir kısım jeolog iki tepeli resmin, yanardağ patlamasını ve 
fırlayan “volkan bombaları” ya da yarı katı lav parçalarını, alttaki şekillerin ise yerleşkeyi temsil ettiğini iddia 
etmektedir. 
 
Yukarıda verilen bilgiler ışığında, şekilde gösterilen dağ aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 
 

A) Erciyes Dağı 
B) Hasan Dağı 
C) Karadağ 
D) Karacadağ 

 

83. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte 1465 ile 1470 yılları arasında, o tarihlerde Türk 
deniz üssü olarak bilinen küçük bir sahil kasabası Gelibolu’da doğmuştur. 14 yıl aralıksız amcasının 
gemisinde her türlü mesleki bilgi ve beceriyi kazanmıştır. Ege, Adriyatik, İtalya, Fransa, İspanya ve Tunus 
limanlarında inceleme yapma fırsatı bulmuştur. Buralara ilişkin notlarında tarihi, coğrafi ve denizleriyle ilgili 
ayrıntılı bilgileri Kitab-ı Bahriye isimli kitapta toplamıştır. Onu dünyaca ünlü yapan, ceylan derisi üzerine 1513 
tarihinde I. sini, 1528 tarihinde de 2. sini hazırladığı dünya haritalarıdır.  
 
Yukarıdaki metinde hakkında bilgi verilen büyük Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?  
 

 
 
 

A) Barbaros Hayreddin Paşa 
B) Kemal Reis 
C) Piri Reis 
D) Seydi Ali Reis 

 

84. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik türlerinden biri değildir? 
 

 
 
 

A) Doğal işsizlik 
B) Asgari işsizlik 
C) Gizli işsizlik 
D) Mevsimsel işsizlik 

 
85.  Aşağıdakilerden hangisi, dünyada 2020-2021 döneminde en fazla mısır üretimi yapan ülkedir? 

 
 
 
 

A) ABD 
B) Çin 
C) Brezilya 
D) Arjantin 
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86. Maddenin atomik-moleküler boyutta mühendisliğinin yapılarak yepyeni özelliklerinin açığa 

çıkarılması; metrenin milyarda biri ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların anlaşılması, 
kontrolü ve üretimi amacıyla, fonksiyonel materyallerin, cihazların ve sistemlerin geliştirilmesi, çeşitli 
araçların, malzemelerin ve yapıların moleküler düzeyde işlenmesi, oluşturulması ve manipüle 
edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?  
 

 
 
 

A) Mikroteknoloji 
B) Robotikteknoloji 
C) Nanoteknoloji 
D) Biyoteknoloji 

 
87. Çocukluğunda ele avuca sığmazdı, delikanlılığa  yöneldiği yıllarda da kabına  sığmıyordu.  Derken 

 
 "nerede çalgı, orada kalgı" dönemi başladı. Gücünün, kuvvetinin sahibi değildi; gücü, kuvveti onun 
                                                                                                  I 
 sahibiydi. Uzun ve boğumlu kollarında kılıç, kocaman ellerinde yay üstünleştikçe üstünleşiyor, bu    
                                            II                                      III 
 üstünleşme çılgın tutkuya dönüşüyordu.  
                             IV 
 
Yukarıdaki parçada numaralanmış tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? 
 

 
 
 

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

 
 
 
88. - Yaa ( ) Sen de tekerlek izi olan taşı aradın öyle mi ( ) 

 
- Evet ( ) onu aradım ama çalılıklar arasında ne taş vardı ne de gizli geçit ağzı ( ) Alyanoi kazılana kadar 
bunun uğursuz bir masal olduğunu düşünüyordum ( ) Fakat şimdi ( ) 
 
Yukarıdaki parçada ayraçla boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri 
getirilmelidir? 
 

 
 
 

A) (,) (?) (,) (.) (.) (...) 
B) (!) (?) (,) (...) (.) (...) 
C) (.) (!) (,) (.) (.) (...) 
D) (!) (?) (,) (.) (.) (...) 

 
 
 

89. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı varlığın karşıt durumları bir arada verilmiştir? 
 

 
 
 

A) Sabırlı dediğimiz adam meğer koskoca şirketteki en aceleci insanmış. 
B) Kitabın başkahramanı tatlı tatlı gülerken diğer karakterler ağlıyorlardı. 
C) Ben sokağın başında beklerken o, spor salonunda ter atıyormuş. 
D) Böyle somurtkan bir adamın bu kadar neşeli bir çocuğu olmasına şaşırdık. 
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90. Cümlenin yapısal bozukluğunun düzeltilmesi için,  o cümle silip yeni bir cümle yazılmış fakat  

                     I                                                                          II                   III 
doğru bir cümle kurulamamış. 
   IV 
 
Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerin hangisinin düzeltilmesiyle 
giderilebilir? 
 

 
 
 

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

 
 

 
91. Karşımızda yaklaşık olarak bir buçuk saat süren ve Dirmit'in monologlarından ibaret bir oyun var. (I) Hâliyle 

ben de oyuna kafamda bir "acaba" ile gittim. (II) Tüm samimiyetimle söylemem gerekir ki çok uzun zamandır 
terk ettiğim tiyatro alışkanlığımı küllerinden doğurdu bu oyun. (III) Tiyatronun ihmale gelmeyecek bir tür 
olduğunu değişik dönemlerde birçok yolla öğrenmiştim. (IV) En başta, Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal'ın 
metin düzenlemesi oldukça başarılıydı; özellikle romanı da okumuş olan seyirci, bunu daha net hissedecektir. 
 
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

 
 
 

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

 
 
 
92. Servetifünun hareketinin (akımının) geliştiği dönemde, aynı nesilden oldukları hâlde, bu  

                             I 
topluluğa katılmış (iştirak etmek) olanların edebiyat ve sanat anlayışlarını  
                    II 
benimsemeyerek (kabullenmemek), değişik anlayışta eserler veren birçok şair ve yazar  
           III 
da yetişmiştir (olgunlaşmak). 
           IV 
 

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı ayraç içinde yanlış verilmiştir? 
 

 
 
 

A) I   
B) II    
C) III    
D) IV  
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93. İlk ve Orta Çağ’da ova içlerinde yaşayan insanlar, o dönemlerde şimdiki gibi gelişmiş savunma araçlarına 

sahip değildi. Kerpiçten evlerin de kendilerini savaşlardan korumadığını anlayınca toprağın altındaki kaya 
(tüf) tabakası içinde bir sığınak kazmayı akıl etmişlerdi. Oyma tekniğini kullanarak oluşturulan, şehir 
büyüklüğünde bu sığınaklar yuvarlak taş kapılarla emniyet altına alınmıştır. Böylece halk kendini tehlike 
altında hissettiğinde buralara çekilerek bir süre yaşamını sürdürebilmiştir.  
 
Yukarıdaki parçada "yer altı şehirleriyle" ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
 

 
 
 

A) Korunma amacıyla yapıldığına 
B) Yaşam için gerekli bölümlere sahip olduğuna  
C) Yapılışında oyma yönteminin kullandığına 
D) Bir kent büyüklüğünde yapıldığına 

 
 

94. 
(
2

3
−

1

7
+

7

13
) − (

6

7
−

10

3
−

6

13
)    işleminin sonucu kaçtır? 

 
 
 
 

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

 
95. ve 96. soruları aşağıda verilen açıklamalara göre cevaplayınız. 
 
 A, B, C, D, E, F, G kişileri bir yarışa katılmışlardır. Yarış sonuçları ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. 

 C, A’dan hemen sonra E’den hemen önce yarışı tamamlamıştır. 

 B’den sonra iki kişi daha yarışı tamamlamıştır. 

 F’nin önünde ve arkasında eşit sayıda yarışçı yarışı tamamlamıştır. 

 C ile D arasında 3 kişi vardır. 

95. Yukarıdaki bilgilere göre yarışı en son hangi yarışmacı tamamlamıştır? 
 

 
 
 

A) B 
B) C 
C) D  
D) G 

 

96. Hangi yarışmacılar yarışı 2. ve 3. tamamlamıştır? 
 

 
 
 

     2.   3. 
A) C    E 
B) B    D 
C) A    C 
D) D    G 
 
 

97. Boyutları 12 cm ve 5 cm olan dikdörtgen biçimli bir karton levha, kare parçalara bölünecektir. Bölme 
işlemi sonucunda hiç karton artmayacak ise en az kaç kare parça elde edilir? 
 

 
 
 

A) 9 
B) 7 
C) 6 
D) 5 
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98. 0, 1, 2 ve 3 rakamları kullanılarak elde edilebilecek  rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı farklı doğal 

sayıların tümünün toplamı kaçtır? 
 

 
 
 

A) 3864 

B) 3552 

C) 3543 

D) 3542 

 
 
99. Ilgaz ve Ayşe, aşağıdaki kurallara göre online ders yapıyorlar. 

 Ilgaz’ın derslerinin her biri 25 dakika olup, her dersin sonunda 5 dakika mola vardır. 

 Ayşe’nin derslerinin her biri 40 dakika olup, her dersin sonunda 5 dakika mola vardır. 

 Ilgaz’ın dersleri sabah 09:00’da, Ayşe’nin dersleri sabah 09:30’da başlamaktadır. 

Buna göre, Ilgaz ve Ayşe ikinci kez aynı anda molaya çıktıklarında saat kaçtır?  
 

 
 
 

A) 12:25 
B) 11:55 
C) 10:55 
D) 10:25 

 
 
100. 99’dan 1’e kadar olan tüm tek doğal sayılar soldan sağa doğru yazılarak aşağıdaki A sayısı elde ediliyor.  

 
A= 99979593...7531 

 
Buna göre, A sayısının soldan 76. rakamı kaçtır ? 
 

 
 
 

A) 2 
B) 5 
C) 6 
D) 7 

 
 

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. 
                                                                        

  


