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A

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	10.00’da	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektro-

nik	iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	
etmeniz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	başka	adayın	sınav	evrakını	kul-
lanmanız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	belgenizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	
sayılacaktır.

4.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	kop-
ya	tespiti	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.	 Cevap	kâğıdınızdaki	bilgilerin	doğruluğunu	kontrol	ediniz	ve	cevap	kâğıdınızı	mürekkepli	kalemle	imzala-

yınız.
2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru 

kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu	durumu	salon	görevlilerine	bildirmediğiniz	ya	da	geç	bildirdiğinizde	tüm	
sorumluluk	size	ait	olacaktır.

3. Kitapçık	türünüzü	cevap	kâğıdınızdaki	ilgili	alana	kodlayınız.	Değerlendirme	işlemleri	cevap	kâğıdındaki	
kodlamalara	göre	yapıldığından,	eksik	ya	da	hatalı	kodlamalarda	sorumluluk	size	ait	olacaktır.

4.	 Cevap	kâğıdı	üzerinde	kodlamalarınızı	kurşun	kalemle	yapınız.
5.	 Değiştirmek	istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	örselemeden	temizce	siliniz	ve	yeni	

cevabınızı	kodlayınız.
6.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	sağlayınız.
7.	 Soru	kitapçığınızın	ön	yüzündeki	ilgili	yerlere	ad,	soyad	ve	T.C.	kimlik	numaranızı	yazınız.
8.	 Her	sorunun	dört	seçeneğinden	sadece	biri	doğrudur.	Doğru	seçeneği,	cevap	kâğıdınızın	ilgili	sütununa	

soru	numarasını	dikkate	alarak	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kodlayınız.	Soru kitapçığı üzerinde yapı-
lan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

9.	 Yanlış	cevaplarınız	dikkate	alınmadan	sadece	doğru	cevaplarınız	üzerinden	puanlama	yapılacaktır.
10.	Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları,	yanınızda	götürmek	amacıyla	kaydetmeyiniz;	hiçbir	şekilde	dı-

şarı	çıkarmayınız.
11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

1. GRUP
MURAKIP

Adı ve Soyadı : .....................................................	
T.C. Kimlik No : .....................................................

ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Görevin Niteliği İle İlgili Konular 50 60



MURAKIP

2

A
1.  Kur’an-ı Kerim’in yedi harf üzerine indirildiği-

ne dair hadiste (Buhârî, Feza’ilü’l- Kur’an, 5.) 
geçen “yedi harf”in anlamıyla ilgili aşağıdaki 
açıklamalardan hangisi kabul görmemektedir?

A) Yedi okuma şekli
B) Yedi Arap kabilesinin lehçeleri
C) Yedi milletin Kur’an’a muhatap olduğu
D) Bir mana karşılığında en çok yedi farklı kelime 

kullanıldığı

2.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in 
muhtevasına uygun olmayan bir yaklaşımdır?

A) İbadetler, sosyal, hukuki ve siyasi hayatla ilgili 
hükümler ihtiva ettiği

B) Beşerin elde ettiği ve edeceği bütün bilgilerin 
Kur’an’da mevcut olduğu

C) Dört grup (Yahudi, Hristiyan, Müşrik ve Müna-
fıklar) ile mücadelenin konu edinildiği

D) İnsanlık tarihi boyunca itaat edenlerin ödüllen-
dirilmesi ve isyan edenlerin de cezalandırılma-
sıyla ilgili olayları içerdiği

3.  

ayetinde altı çizili hüküm aşağıdakilerden han-
gisiyle ilgilidir?

A) Kazf  B) Li’an
C) Îlâ  D) Zina

4.  Aşağıdakilerden hangisi “te’vil”in anlamların-
dan değildir?

A) Sözün manasını belirlemeye çalışmak
B) Kelamın muhtemel manalarından birini tercih 

etmek
C) Allah’ın kelamından muradın ne olduğunu 

kesin olarak belirlemek
D) Geçerli bir sebebe dayalı olarak sözü râcih 

manası yerine ikinci derece akla gelen mana-
sında almak

5.  Fatiha suresiyle ilgili aşağıdaki söylenenler-
den hangisi yanlıştır?

A) Ümmü’l- Kitâb diye de bilinir.
B) Surenin bir ismi de “Emân”dır.
C) İsimlerinden biri es-Seb’ul- Mesânî’dir.
D) Besmele bu surenin ayetlerinden biridir.

6.  Bakara suresinin başındaki “huruf-u 
mukatta’a”nın manasıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi, konunun uzmanlarınca daha tutarlı 
görülen yorumlardan değildir?

A) Başında bulunduğu surenin ismi olarak indiril-
miştir.

B) Surenin muhtevasına dikkat çekmek için ye-
min manasındadır.

C) İnkarcılara karşı meydan okumak için bu harf-
lerle sureye başlanmıştır.

D) Müfessirlerce bilinen manaları olduğu hâlde 
bunların yerine rumuzlar kullanılmıştır.

7.  

ayetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) İslam dışı inanışlara sebbetmenin dinen bir 
sakıncasının bulunmadığı

B) “Sebb”in, İslam terbiyesi ve nezaketiyle bağ-
daşmayan sözler olduğu

C) Diyalog ve ikna etme yolunun saygı ve neza-
ketten geçtiği

D) Zararlı ve yıkıcı eleştirilerden kaçınmanın bir 
görev olduğu

8.  Aşağıdaki büyük günahlardan hangisi mahve-
den yedi günahı izah eden “hadis-i şerif”te yer 
almaz?

A) Şirk  B) Şehâdet-i zûr
C) Kazf  D) Sihir
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9.  “Ey insanlar, Allah’a muhtaç olan sizlersiniz. 

Zengin ve övülmeye layık olan ancak O’dur.” 
(Fatır, 35/15) ayeti, Allah’ın (cc) sıfatlarından 
hangisi ile bağlantılıdır?

A) Vahdâniyyet B) Bekâ
C) Kıdem  D) Kıyâm bi-nefsihî

10.  

hadisi aşağıdakilerden hangisini konu edin-
mektedir?

A) Mescitlerde şiir söylenemeyeceğini
B) Mescitlerde yapılan ibadetlerin reddedilmeye-

ceğini
C) Yitiklerin mescitlerde yüksek sesle ilan edile-

meyeceğini
D) Kendini kaybeden birinin mescitten nasıl uzak-

laştırılacağını

11.  
hadisine anlam bakımından en yakın cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhacir, Allah’ın nehiylerini nehyeden kişidir.
B) Muhacir, Allah’ın yasakladıklarından uzakla-

şan kişidir.
C) Muhacir, Allah’ın uzak kıldığı diyarlara göç 

eden kişidir.
D) Muhacir, Allah’ın nehyettikleri uğruna evini 

terk eden kişidir.

12.  Hz. Aişe (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Hz. 
Peygamber (a.s.)’e bir adam gelerek “Annem 
ansızın öldü. Öyle sanıyorum ki, şayet konu-
şabilseydi, sadaka verilmesini vasiyet ederdi. 
Şimdi ben onun adına sadaka versem, sevabı 
ona ulaşır mı? diye sordu. Hz. Peygamber 
(a.s.) de ‘Evet’ buyurdu.” Hadisinden aşağıda-
kilerden hangisi çıkarılabilir?

A) İskât-ı salatın cevazı
B) Vasiyetin dini bir vecibe olduğu
C) Ölü kurbanı kesmenin vacip olduğu
D) Ölüler adına hayır yapılabileceği

13.  

hadisinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Livâtanın lanetlenmesi
B) Lezbiyenliğin lanetlenmesi
C) Karşı cinse özentinin lanetlenmesi
D) Saç örgülerini baş üzerinde toplamanın lanet-

lenmesi

14.  

hadisinde aşağıdaki tavsiyelerden hangisi yer 
almaz?

A) Tedavi olmak
B) Aç olanı doyurmak
C) Hastayı ziyaret etmek
D) Esiri hürriyetine kavuşturmak

15.  İslam fıkhında “der’ül-mefsede”, delillerden 
hangisi ile ilgilidir?

A) İstihsan  B) Örf
C) İstislah  D) İstishab
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16.  Aşağıdakilerden hangisi “haram liğayrihi” 

kapsamında değerlendirilemez?

A) Murdar sayılan eti yemek
B) Bayram günü oruç tutmak
C) Mağsûb arazide namaz kılmak
D) Cuma namazı esnasında alış-verişle meşgul 

olmak

17.  Nifâsın azami süresi ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Hanefilere göre kırk, Malikilere ve Hanbelilere 
göre elli gün

B) Hanefilere göre kırk, Malikilere ve Hanbelilere 
göre altmış gün

C) Hanefilere göre kırk, Malikilere göre kırk, Han-
belilere göre altmış gün

D) Hanefilere göre kırk, Malikilere göre kırk, Han-
belilere göre kırk beş gün

18.  Kıraatla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi 
yanlıştır?

A) Şafiilere göre besmele namazın farzlarındandır.
B) Hanefilere göre nafile namazların bütün rekat-

larında kıraat farzdır.
C) Hanefilere göre kıraatın farz namazların ilk iki 

rekatında olması vaciptir.
D) Maliki ve Hanbelilere göre ilk iki rekatta kıra-

atın asgari miktarı, Fatiha dışında bir surenin 
okunmasıdır.

19.  Ta’dîl-i erkân konusunda doğru olan hüküm 
hangisidir?

A) Ebu Hanife’ye göre farzdır.
B) Ebu Yusuf’a göre vaciptir.
C) Malikilere göre sünnettir.
D) Hanbelilere göre farzdır.

20.  Hanefilere göre aşağıdaki hükümlerden hangi-
si yanlış değildir?

A) Tahiyyatı gizli okumak vaciptir.
B) Rükudan doğrulunca irsâl sünnettir.
C) Secdede alın ile beraber burnu da yere koy-

mak sünnettir.
D) Vitir namazında kunut duası okumak imamey-

ne göre vaciptir.

21.  Cenazenin yıkanması ile ilgili hangisi söylene-
mez?

A) Hanefilere göre, hünsayı müşkil yıkanır.
B) Hanefilere göre, kadın vefat eden kocasını 

yıkayabilir.
C) Şafiilere ve Malikilere göre, koca karısını 

yıkayabilir.
D) Suda boğulan kimse üç defa suda hareket 

ettirilerek yıkanır.

22.  Toprak ürünlerinin zekatıyla ilgili hangisi söy-
lenemez?

A) Ebu Hanife’ye göre bütün toprak ürünleri 
zekata tabidir.

B) Zirai ürünler 1/10 yahut 1/20 nisbetinde zekata 
tabidirler.

C) Şafiilere göre meyveden sadece hurma zekata 
tabidir.

D) Ahmed b. Hanbel’e göre pamuk zekata tabidir.

23.  Aşağıdaki sahabilerden hangisi Kur’an-ı 
Kerim’i dinledikleri anda Müslüman olanlar 
arasındadır?

A) Tufeyl b. Amr B) Osman b. Maz’ûn
C) Ebû Sebre D) Süheyl. B. Beydâ
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24.  Peygamberimiz (s.a.s) muâhât (kardeşleştir-

me) projesi uygulamıştır. Bu proje kapsamın-
da aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi 
doğru olarak verilmiştir?

A) Hz. Ebû Bekir - Muâz b. Cebel
B) Hz. Ebû Bekir - Abdullâh b. Mes’ud
C) Hz. Ebû Bekir - Ka’b b. Mâlik
D) Hz. Ebû Bekir - Hârice b. Zeyd

25.  Zekât ne zaman farz kılınmıştır?

A) Hicretin ikinci yılı Ramazan Ayı’nda
B) Hicretin ikinci yılı Ramazan’dan önce
C) Hicretin ikinci yılı Ramazan’dan sonra
D) Hicretin birinci yılı Yirmi Yedi Muharrem’de

26.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-
gisi yüksek mahkeme değildir?

A) Yargıtay
B) Sayıştay
C) Danıştay
D) Uyuşmazlık Mahkemesi

27.  T.C. Anayasası’na göre, bakanlıkların kurul-
ması ve bakanlara ilişkin aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en 
geç on beş gün içinde atama yapılır.

B) Durumun gerektirdiği hâllerde bir bakan birden 
fazla bakanlığa vekillik edebilir.

C) Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevle-
ri, yetkileri ve teşkilatı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile düzenlenir.

D) Başbakanın Yüce Divana sevki hâlinde Baş-
bakanın göstereceği bir Başbakan Yardımcısı 
Başbakana vekâlet eder.

28.  T.C. Anayasası’na göre kanun teklif etme yet-
kisi kimlere aittir? 

A) Bakanlar Kurulu ve Başbakana
B) Bakanlar Kurulu ile milletvekillerine
C) İktidar partisi ile ana muhalefet partisine
D) Mecliste grubu bulunan siyasi partiler ile Ba-

kanlara

29.  633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun’a göre, Din İşleri 
Yüksek Kurulu ile ilgili olarak aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurul Üyelerinin görev süresi beş yıldır.
B) Bir kişi en fazla iki kez Kurul Üyesi olarak 

atanabilir.
C) Diyanet İşleri Başkanlığının dini konularda en 

yüksek karar ve danışma organıdır.
D) Üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olma-

sı hâlinde kırk beş gün içinde yeni üye atanır.

30.  633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Görev süresi sona eren Din İşleri Yüksek 
Kurulu Başkan ve üyeleri kazanılmış hak aylık 
derecelerine uygun başka kadrolara atanırlar.

B) Başkanlık teşkilatının her kademesinde din 
hizmetlerini yürüten personel, görevleri sebe-
biyle işledikleri suçlarda kamu görevlisi sayılır. 

C) Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara se-
çimlerinde aday veya aday adayı olmak üzere 
görevinden istifa eden Başkanlık personeli, 
aday gösterilmemeleri veya seçimi kaybetme-
leri hâlinde eski görev yerlerine dönebilirler.

D) Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrola-
rına Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu 
puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak 
personel, alım yapılacak her bir unvan için 
boş kadro sayısının üç katına kadar çağırıla-
cak adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak 
sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.



MURAKIP

6

A
31.  633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun’a göre, Başkan ve 
diğer üst düzey yöneticiler yetkilerinden bir 
kısmını astlarına hangi şartlarla devredebilir?

A) Bir üst makamı yazılı ve sözlü şekilde bilgilen-
direrek

B) Sınırlarını açıkça belirterek ve yazılı olarak
C) Yetki devri ile ilgili yönetmelik çıkararak
D) Bakan onayı ile

32.  “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşunun her 
derecesinde görev alan personel, Memurin 
Kanunu’nun hizmetliler için yasak ettiği siyasi 
faaliyetten başka, dini görevi içinde veya bu 
görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, 
siyasi partilerden herhangi birini veya onların 
tutum ve davranışını övemez ve yeremez.” Bu 
gibi fiilleri tahkikatla sabit olanlar hakkında 
633 sayılı Kanun’un 25’inci maddesine göre 
aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Disiplin cezası verilir. 
B) Görevi ve görev yeri değiştirilir.
C) İlgili ve yetkili mercilerce işine son verilir.
D) Adli mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

33.  Hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapıldığı 
hâlde izinli veya izinsiz olarak ibadete açılmış 
bulunan cami ve mescitlerin yönetimi kaç ay 
içinde Diyanet İşleri Başkanlığına devredilir?

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12

34.  Diyanet İşleri Başkanlığına ait aşağıdaki kad-
rolardan hangisine sınavla atama yapılır?

A) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi
B) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
C) Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
D) Başkanlık Müşaviri

35.  Başkanlık merkez teşkilatında görev yapan 
dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olan-
lardan hangisi İl Müftülüğüne atanamaz?

A) Daire başkanı
B) En az beş yıl görev yapmış Diyanet İşleri 

Uzmanı
C) En az beş yıl görev yapmış Din İşleri Yüksek 

Kurulu uzmanı
D) En az beş yıl görev yapmış Mushafları İncele-

me ve Kıraat Kurulu Üyesi

36.  633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun’a göre, “Kur’an-ı 
Kerimin usulüne uygun olarak okunması 
konusunda çalışmalar yapmak” görevi merkez 
teşkilatı birimlerinden hangisine aittir?

A) Din İşleri Yüksek Kurulu
B) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı

37.  Başkanlık teşkilatında cami ve mescitlerin grup-
ları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) (B) grubu camilere atanabilmek için (D), (C) ve 
(E) grubu camilerde toplam 8 yıl görev yapmış 
olmak gerekir.

B) İl, ilçe ve belde merkezlerinde bulunan ve iki 
cami görevlisine ihtiyaç duyulan camiler (C) 
grubu camilerdir.

C) İmam hatipler ilk defa (D) grubu köy ve kasa-
ba camilerine atanırlar ve bu gruptaki görev 
süresi asgari 3 yıldır.

D) Selatin camii, ulu camii, merkez camii olarak 
nitelenen ve asgari dört cami görevlisine ihti-
yaç duyulan camiler (A) grubu camilerdir.
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38.  Başkanlık teşkilatında rehberlik ve teftiş 

işlemlerinin yürütülmesi hususunda aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır? 

A) Teftiş, rehberlik, inceleme, araştırma, ön 
inceleme ve soruşturma işleri gruplar hâlinde 
yürütülebilir. 

B) Müfettişler, görevli gittikleri yerlere varış, ayrı-
lış ve dönüşlerini Rehberlik ve Teftiş Başkanlı-
ğına bildirmekle sorumludur.

C) Soruşturma esnasında, “Mal Bildiriminde Bu-
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu”nun 17 nci maddesine giren eylem-
leri tespit edilenler, yetkili müfettiş tarafından 
görevden uzaklaştırılabilir. 

D) Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden 
bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Ellerindeki 
işi, hiçbir surette bir başka müfettişe devrede-
mezler.

39.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen 
mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve 
bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi 
hâlinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, 
çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır?

A) 3 B) 5 C) 10 D) 20

40.  Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya 
tedbirsizliği sonucu idare zarara uğramışsa, 
bu zarar nasıl karşılanır?

A) Yasal unsurlarıyla birlikte bütçeden ödenir.
B) Memur tarafından rayiç bedeli üzerinden 

ödenir.
C) Yasal unsurları ile birlikte idare tarafından 

ödenir.
D) Memurun çalıştığı birim tarafından rayiç bedeli 

üzerinden ödenir.

41.  Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eği-
tim ve staj devrelerinin her birinde başarısız 
olanlarla adaylık süresi içinde hâl ve hareket-
lerinde memuriyetle bağdaşmayacak durum-
ları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin 
ve adaylık süresi içinde disiplin cezası almış 
olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atama-
ya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. Bu 
durumdaki adaylar (sağlık nedenleri hariç) kaç 
yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

42.  Eşinin doğum yapması hâlinde memura, kaç 
gün babalık izni verilebilir?

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

43.  Memurluktan çıkarma cezası kararını, aşağıda-
kilerden hangisi verir?

A) Yüksek disiplin kurulu
B) Atamaya yetkili amir
C) Disiplin kurulu
D) Mülki amir

44.  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağı-
dakilerden hangisi “Suçta ve cezada kanunîlik 
ilkesi” kapsamında yer almaz?

A) Kanunların suç ve ceza içeren hükümleri-
nin uygulanmasında kıyas yapılamaz ve bu 
hükümler kıyasa yol açacak biçimde geniş 
yorumlanamaz.

B) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza 
konulamaz.

C) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için 
kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri 
uygulanamaz.

D) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağır-
lığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine 
hükmolunur.
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45.  4483 sayılı Kanun’a göre bölge düzeyinde teş-

kilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan 
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 
soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Başbakan
B) İlgili Bakan
C) Görev yaptıkları ilin valisi
D) İlgili kurumun üst yöneticisi

46.  Aşağıdakilerden hangisi hakkında yapılacak 
hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı veya Başsavcı vekili tarafından 
yapılmaz?

A) Vali
B) Büyükşehir Belediye Başkanı
C) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri

47.  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre 
“hükmün açıklanmasının geri bırakılması”na 
dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kuru-
lan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç 
doğurmamasını ifade eder.

B) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ka-
rarının verilmesi hâlinde sanık, üç yıl süreyle 
denetim süresine tabi tutulur.

C) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işle-
mesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin 
yükümlülüklere aykırı davranması hâlinde, 
mahkeme hükmü açıklar.

D) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
karar verilebilmesi için sanığa yüklenen suçtan 
dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan 
ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis cezası 
olmalıdır.

48.  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na 
göre, idari davalar ve idari yargı yetkisinin 
sınırları hakkında aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) İdari mahkemeler, yerindelik denetimi yapabilir.
B) İdari yargı, idari eylem ve işlemlerin hukuka 

uygun olup olmadığına bakar. 
C) İptal davaları, idari işlemlerden menfaatleri 

ihlal edilenler tarafından açılabilir.
D) Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı 

işlemler, idari yargı denetimi dışındadır.

49.  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na 
göre, kamu görevlilerine uyarma ve kınama 
cezası verilmesine ilişkin işlemlerden kaynak-
lanan uyuşmazlıklarla ilgili idare mahkemele-
rinin verdikleri nihai kararlar ile tek hâkimle 
verilen nihai kararlara itiraz merci hangi 
mahkemedir?

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Bölge İdare Mahkemesi

50.  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na 
göre, yetkili mahkemelerce dava dilekçeleri 
üzerine ilk inceleme konusunda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) Bölge idare mahkemesinde mahkeme başka-
nının görevlendireceği bir tetkik hâkimi tarafın-
dan incelenir.

B) İdare mahkemelerinde mahkeme başkanının 
görevlendireceği bir üye tarafından incelenebilir.

C) Danıştayda daire başkanının görevlendireceği 
bir tetkik hâkimi tarafından incelenir.

D) Vergi mahkemelerinde mahkeme başkanı 
tarafından incelenebilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kural-
lara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2.	Sınav	başladıktan	sonra	adayların	salon	görevlileri	ve	birbirleri	ile	konuşmaları,	kalem,	silgi	vb.	şeyleri	
istemeleri	yasaktır.	

3.	Adaylar	 sınav	 süresince,	 sınav	 giriş	 belgesi	 ile	 birlikte	 kimlik	 belgelerinden	 birini	 (nüfus	 cüzdanı,	
pasaport	veya	sürücü	belgesi)	masalarının	üzerinde	bulundurmak	zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim 
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya 
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, 
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek 
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  C
2.  B
3.  A
4.  C
5.  B
6.  D
7.  A
8.  B
9.  D

10.  C
11.  B
12.  D
13.  C
14.  A
15.  C
16.  A
17.  B
18.  D
19.  D
20.  B
21.  A
22.  C
23.  A
24.  D
25.  C

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


