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1. Adınızı, Soyadınızı, TC Kimlik No, Sınav Salon No 
ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 
yazınız. TC Kimlik Numaranızı, kitapçık türünüzü 
ve sınav salon numaranızı optik cevap kağıdınıza 
kodlamayı unutmayınız.  

2. Bu soru kitapçığında yer alan 50 adet soru için 
toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 

3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 
Cevaplarınızı, optik cevap kağıdında aynı numaralı 
cevap yerine kodlamayı unutmayınız. Soru 
kitapçığına yapılan işaretlemeler dikkate 
alınmayacaktır. 

4. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru 
cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
kodlanmışsa o soru yanlış cevaplanmış 
sayılacaktır. 

 

5. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 
olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen 
seçeneği kodlamanız yararınıza olabilir. 

6. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün kodlamalarda kurşun kalem kullanınız. 
Kodlamanızı cevap yerinin dışına taşırmayınız. 
Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 

7. Kodladığınız bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme 
işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 

8. Optik cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve 
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

9. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

10. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 

 

 

D 

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların 
tamamının veya bir kısmının ASYM’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğa ltılması, yayımlanması ya da 
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 



DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 
21 ŞUBAT 2016 Saat:10.00 

    D 

              1                                                      Diğer sayfaya geçiniz. 

1.  

 

Yukarıda verilen ayette altı çizili kısımlarda uygulanan 
tecvid kuralları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla 
doğru verilmiştir? 

A) Medd-i Munfasıl – İdgâm Bilâgunne – İdgâm Misleyn 
Mealgunne – İklâb – Medd-i Arız 

B) Medd-i Muttasıl – İhfâ – İklâb – İzhâr – Medd-i Lazım 

C) Medd-i Munfasıl – İdgâm Bilâgunne – İdgâm Mealgunne 
– İhfâ – Medd-i Arız 

D) Medd-i Munfasıl – İdgâm Misleyn – İklâb – İdgâm 
Bilâgunne – Medd-i Tabi 

 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Sıfât-ı Mütedâdde’den birisi 
değildir? 

A) Hems     B) Rihvet 

C) İstî’la     D) Kalkale 

 

 

 

 

 

3. “Muahâzâtun-Nisa” durumunda erkeğin namazına zarar 
gelmeyeceği görüşü kime aittir? 

A) Şâfiî      B) Ebû Hanîfe  

C) Ahmed b. Hanbel    D) Enes b. Malîk 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, evlenmede sıhrî hısımlık 
engelleri arasında yer almaz? 

A) Eşin usulü 

B) Ana-babanın fürûu 

C) Eşin fürûu 

D) Fürûun eşleri 

 

 

 

5. Âkil bâliğ olmayan çocuklara ya da akıl hastalarına ait 
mallara zekatın düşmeyeceği görüşü aşağıdaki 
müctehdilerden hangisine aittir? 

A) Mâlik     B) Şâfiî 

C) Ahmed b. Hanbel   D) Ebû Hanîfe 

 

 

 

6. Niyet edilmediği takdirde Ramazan orucunun geçerli 
olmayacağı görüşü hangi mezhebe aittir? 

A) Ca’ferî     B) Şâfiî 

C) Hanefî     D) Hanbelî 

 

 

 

7. “Sana ne infak edileceğini soruyorlar. De ki: “afv”ı …” 
(2. Bakara, 219.) ayetinde “afv” kelimesinden maksat 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Değeri nisap miktarını aşan mal 

B) Köle azat etmek için harcanacak mal 

C) İhtiyaçtan fazla olan mal 

D) Fazla zahmet çekilmeden elde edilen mal 

 

 

 

 

8. Hanefî mezhebine göre kurban keserken besmele 
unutulmuşsa kesilen hayvan ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Eti yenebilir, derisi kullanılabilir. 

B) Eti yenmez fakat derisinden yararlanılabilir. 

C) Eti yenmez, yedirilmez; derisi kullanılamaz. 

D) Eti yenmez, Müslüman olmayanlara verilir; israf edilmez. 

 

 

 

 

9. “Fakihler, namazda huşu ve huzuru, namazın olmazsa 
olmaz şartlarından saymamışlardır.”  

Aşağıdakilerden hangisi bunun gerekçelerinden 
birisidir? 

A) Hz. Peygamber’in namazda daha çok ta’dil-i erkâna 
önem göstermesi 

B) Fıkhın görünür şart ve durumlarla ilgili bir disiplin olması 

C) İslam’da amellerin niyetlerden daha önemli sayılması 

D) Kalplerdekini sadece Allah’ın bileceğini düşünmeleri, 
kendilerini buna layık görmemeleri 



DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 
21 ŞUBAT 2016 Saat:10.00 

    D 

              2                                                      Diğer sayfaya geçiniz. 

10.  

I. Lağv yemini 
II. Gamûs yemini 

III. Mün’akit yemini 

Yukarıdaki yemin çeşitlerinden hangisi/hangileri 
gelecek zamanla ilgilidir? 

A) Yalnız II     B) Yalnız III 

C) I ve III     D) II ve III 

 

 

 

 

11. “Kadınların mahremleri olmaksızın hac yolculuğuna 
çıkmalarındaki ölçüt, yol güvenliğidir. Eğer yol güvenli ise 
örneğin üç kadının birlikte hac yolculuğuna çıkmaları 
mümkündür.” 

Yukarıda belirtilen görüş hangi mezhebe aittir? 

A) Hanbelî     B) Şâfiî 

C) Hanefî     D) Mâlikî 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan orucunun vücûb 
sebebidir? 

A) Sefer     B) Niyet 

C) Vakit     D) İmsak 

 

 

 

 

 

13. “Namazın sahih olabilmesi için kıraat konusunda hassas 
davranılması gerekmektedir.” 

Buna göre, kasten yapılmayan aşağıdaki okuma 
yanlışlıklarının hangisi sonucunda namaz bozulur?   

A) Harflerin telaffuzundaki hatalar 

B) Hareke ve irab hataları 

C) Düzeltmek için yapılan üç kereden fazla tekrar 

D) Kelimenin Kuran’da olmayan bir kelime ile değiştirilmesi 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdaki keffâretlerden hangisi Kur’ân ile sabit 
değildir? 

A) Yemin keffâreti 

B) Zıhâr keffâreti 

C) Hacda tıraş olma keffâreti 

D) Oruç keffâreti 

 

 

 

15. Arap kabileleri arasında siyasi, sosyal ve psikolojik 
sebeplerle savaşlar eksik olmazdı.  

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu savaşların 
sonucunda ortaya çıkan bir durum değildir? 

A) Ticaret ahlakının gelişmesi 

B) Arapların kahramanlıklarının ortaya çıkması 

C) Arapça dilinin gelişmesi 

D) Atasözü ve şiir edebiyatının oluşması 

 

 

 

 

16. Hudeybiye Barış Antlaşması, İslam tarihinde önemli bir 
dönüm noktasıdır. Antlaşmada uyulması gereken bazı 
şartlar ilk başta Müslümanlara ağır gelmesine rağmen, 
daha sonraki gelişmeler Müslümanların lehine 
sonuçlanmıştır.  

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlara ağır gelen bu 
şartlar arasında yer almaz? 

A) Mültecilerin tek taraflı iadesi 

B) Umre yapılmadan geri dönülmesi 

C) “Resulullah” ifadesinin antlaşma metninden çıkarılması  

D) Müşriklerin bazı Arap kabileleri ile müttefik olmaları 

 

 

 

 

17. İslam öncesinde Hicaz bölgesinin durumu ile ilgili 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yemen-Suriye ticaret yolu üzerinde bulunması, bölgenin 
önemini artırmıştır. 

B) Mekke,  Kabe’nin bulunması nedeniyle dini ve ticari bir 
merkez olmuştur. 

C) Hicaz bölgesi, yıllarca Bizans ve Sasani etkisinde 
kalmıştır. 

D) Arazi yapısı nedeniyle yabancı devletlerin işgallerinden 
uzak kalmıştır.  
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18. Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettikten sonra, yeni bir 
devletin kurulması ve savaşa izin verilmesi üzerine, 
stratejik noktalara seriyye ve gazveler düzenlemiştir.  

Yukarıdaki parçada anlatılan ve Bedir Savaşı’ndan 
önce gerçekleşen ilk seriyye ve gazvelerin sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir?   

A) İslam’ı, Hicaz bölgesinin dışında da yaymaya çalışmak 

B) Müslümanları tehdit eden Kureyşlileri bu tehditten 
vazgeçirmek  

C) Yahudilerin siyahi hakimiyetine son vermek 

D) Medine dışındaki yerlerde zulüm gören Müslümanlara 
yardım etmek 

 

 

 

 

 

 

19. “Hakim, hüküm vermek üzere bütün gücü ile çalışır ve 
hükmünde isabet ederse ona iki ecir vardır. Hata ederse 
ona bir ecir vardır.” (Buhari, el-İ’tisam bi’l kitabis-sünne, 
6/2676) 

Yukarıda verilen hadis, İslam ahlakında aşağıdaki 
ilkelerden hangisine dikkat edilmesinin gereğini 
göstermektedir? 

A) Doğruluk     B) Merhamet 

C) Adalet     D) Eşitlik 

 

 

 

 

 

 

20. İsmaililer, insanlık tarihini farklı devirlere ayırırlar ve her bir 
devri şeriat getiren bir peygamberle ve bu peygambere 
yardımcı bir kişiyle ilişkilendirirler. Dinin zahiri yönünü 
peygamber, batıni yönünü ise yardımcısı açıklar. Buna 
göre Hz. Ali, Hz. Muhammed’in yardımcısıdır ve onun 
zahirini tebliğ ettiği Kur’an’ın, batınını açıklamakla 
görevlidir. 

Bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisiyle ifade 
edilmektedir? 

A) Natık - Samit 

B) Havas - Avam 

C) Tevil - Temsil 

D) Külli - Cüzi 

 

 

 

21. Mezhepler, çoğu kez kurucu olarak kabul edilen bir isme 
nispetle isimlendirilmişlerdir. Bununla birlikte, mezheplerin 
sonraki temsilcileri, itikadi görüşlerin sistematik hale 
gelmesinde kurucu isimden daha fazla etkili olmuştur. 
Örneğin, Zeydilik, Zeyd b. Ali’ye nispetle kurulmuş bir 
mezhep olsa da, ona fikri açıdan asıl karakterini veren 
Kasım er-Ressi’dir.   

Nusayrilik’e böyle bir etkide bulunan kişi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hamdan el-Hasibi 

B) Hasan Sabbah 

C) Kuleyni 

D) Muktena Bahaeddin 

 

 

 

22. Hıristiyanlık’ta, inancın göstergesi olan, kendileri vasıtasıyla 
ilahi rahmet ve lütfun arandığı ve bahşedildiği, düzenli 
olarak yapılan ayinlere “Sakrament” adı verilir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Katolik, Ortodoks 
ve Protestan Kiliseleri tarafından ortak olarak kabul 
edilen sakramentlerden birisidir? 

A) Hastayı Yağlama 

B) Rahip Takdisi 

C) Tövbe/Günah İtirafı 

D) Evharist/Komünyon 

 

 

 

23. Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik içerisinde oluşmuş 
mezheplerden birisi değildir? 

A) Reformist Yahudilik 

B) Siyonist Yahudilik 

C) Muhafazakâr Yahudilik 

D) Ortodoks Yahudilik 

 

 

 

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir 
görevde kullanılmıştır? 

A) Mehmet Bey alçak gönüllü, sabırlı bir öğretmendir. 

B) Manavdan patates, limon, marul almasını istedim. 

C) Genç, adamın gözlerine bakarak sorusunu sordu. 

D) Yarın sınav evraklarını, not çizelgesini teslim etmelisin. 
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25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli 
değildir? 

A) Görüyorsun bir sevdayı büyütüyoruz seninle. 

B) Karanfiller elden ele verildi. 

C) Bir ağaç işliyor yanımızda tıkır tıkır. 

D) Çiçekleri bakır kaseye koydum. 

 

 

 

 

26. 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre,  herkes, dil, 
ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 
kanun önünde eşittir. Ancak bazıları için alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz. 

Aşağıdakilerden hangisi tedbir alındığı zaman eşitliğe 
aykırılık oluşturmayan kişilerden değildir? 

A) Yaşlılar 

B) Kadınlar 

C) Çocuklar 

D) Vazife şehitlerinin yetimleri 

 

 

 

 

27. 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, yasama 
yetkisi Türk Milleti adına aşağıdakilerden hangisine 
verilmiştir? 

A) Başbakan 

B) Hükümet 

C) Bakanlar Kurulu 

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

 

 

 

 

28. 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek hükümler 
arasında değildir? 

A) Meclisinin adı “Türkiye Büyük Millet Meclisi”dir. 

B) Başkenti Ankara’dır. 

C) Milli Marşı “İstiklal Marşı”dır. 

D) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 

 

 

 

29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,  bu 
Kanun’da öngörülen yönetmelikler aşağıdakilerden 
hangisinin kararı ile yürürlüğe konulur? 

A) Başbakan’ın 

B) Bakanlar Kurulu’nun 

C) Danıştay’ın 

D) Anayasa Mahkemesi’nin 

 

 

 

30. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’na tabi olup, ayrıca özel kanunları hükümlerine 
tabi değildir? 

A) Sözleşmeli erbaş ve erler 

B) Kanunlarla kurulan fonlarda çalışan memurlar 

C) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri 

D) Danıştay meslek mensupları 

 

 

 

31. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,  
aşağıdakilerden hangisi özel kanunları hükümlerine 
tabidir? 

A) İl Özel İdarelerinde çalışan memurlar 

B) Genel ve Katma Bütçeli Kurumlarda çalışan memurlar 

C) Danıştay meslek mensupları 

D) Belediyelerde çalışan memurlar 

 

 

 

32. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun’a göre,  Başkan’ın vereceği görevleri 
yapmak ve Başkan’a karşı sorumlu olmak üzere en 
fazla kaç Başkan yardımcısı atanabilir? 

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

 

 

 

 

33. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun’a göre, Diyanet İşleri Başkan’ı 16 
kişiden oluşan Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine 
ilahiyat fakültelerinin öğretim üyeleri arasından 
atanmak üzere kaç kişiyi tespit eder? 

A) 2 B) 4 C) 6 D) 12  
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34. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun’a,  Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Başkanlığın izin verdiği vakıf, kurum ve kuruluşlar 
dışında, diğer kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel 
kişiler tarafından “Diyanet” kelimesinin isim, unvan ve 
marka olarak kullanılamayacağına dair fıkra hangi yıl 
eklenmiştir? 

A) 2001     B) 2008 

C) 2013     D) 2014 

 

 

 

35. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Yargılanması Hakkında Kanun’a göre vali, 
aşağıdakilerden hangisi hakkında soruşturma izin 
yetkisi kullanamaz? 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar 

B) İlde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri 

C) Merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde 
belediye meclis üyeleri 

D) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda 
görev yapan memurlar 

 

 

 

 

36. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre, “Harcırah” 
aşağıdakilerden hangisini içermez? 

A) Aile masrafını 

B) Yer değiştirme masrafını 

C) Sağlık masrafını 

D) Yol masrafını 

 

 

 

 

37. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanun’a göre, Türkiye’de ikamet eden yabancılar 
aşağıda verilen hangi koşul ile kendileriyle veya kamu 
ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma 
hakkından yararlanabilirler? 

A) Karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe 
yazılması kaydıyla 

B) Dilekçelerinde kişisel bilgilerinin bulunması kaydıyla 

C) Görevleri sebebiyle suç işlememiş olmaları kaydıyla 

D) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birinde 
görev yapıyor olmaları kaydıyla 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu’nun kişilerin bilgi edinme hakkını 
kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemede 
göz önünde bulundurduğu,  demokratik ve şeffaf 
yönetimin gereği olan ilkelerden birisi değildir? 

A) Eşitlik     B) Etkililik 

C) Tarafsızlık    D) Açıklık 

 

 

 

 

 

39. Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki 
görevde yükselme kadrolarından hangisine atanmada 
“en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak”  şartı 
aranmaz? 

A) Çözümleyici 

B) Din hizmetleri uzmanı 

C) Mutemet 

D) Sivil savunma uzmanı 

 

 

 

 

 

40. Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre, 
aşağıdakilerden hangisi görevde yükselmeye tabi 
görev gruplarında yer alır? 

A) Memur     B) Teknisyen 

C) Programcı    D) Kütüphaneci 

 

 

 

 

 

41. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği’ne göre, Başkan olarak atanmak için en az 
kaç yaşını tamamlamış olmak gerekir? 

A) 30 B) 35 C) 40 D) 50 
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              6                                                      Diğer sayfaya geçiniz. 

42. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisine 
atanmak için  “Türü ve seviyesi Başkanlıkça 
belirlenecek dillerden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından (YDS) yeterli puanı almış olmak veya buna 
denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan 
belgeye sahip olmak” şartı aranır? 

A) Dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü 

B) Başkanlık müftüsü 

C) Başkanlık vaizi 

D) Cami rehberi 

 

 

 

 

 

43. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği’nde, 
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) yeri, 
tarihi, konuları ile diğer hususlar sınav tarihinden en 
az kaç gün önce Başkanlık web sayfasında 
yayımlanacağı belirtilmektedir? 

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

 

 

 

 

 

44. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği’nde, halen 
görevde olanlardan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde sınav şartı bulunan 
kadrolara yer değiştirme suretiyle atanma talebinde 
bulunanlar için yapılacak sınavlar ve bu sınavlar 
sonucu atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve 
sayısı, başvuru süresinin bitiminden en az kaç gün 
önce ilan edileceği belirtilmektedir? 

A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 

 

 

 

 

 

45. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, ceza 
kanunlarının uygulanmasında çocuk deyiminden kaç 
yaşını doldurmamış kişi kast edilmektedir? 

A) 15 B) 12 C) 16 D) 18 

 

 

 

46. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi ihalenin “pazarlık usulü” ile 
yapılabileceği durumlardan birisi değildir? 

A) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya 
çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının 
zorunlu olması 

B) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü 
ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması 

C) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç 
gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması 

D) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından 
karşılanabileceğinin tespit edilmesi 

 

 

 

 

 

47. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, İlde Devletin ve 
Hükümetin temsilcisi, ayrı ayrı her Bakanın mümessili 
ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtası olan mercii 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vali 

B) Cumhurbaşkanı 

C) İl idare şube başkanı 

D) Kaymakam 

 

 

 

 

 

48. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre,  
bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin 
görevine giriyorsa, bunlar hakkında birleştirilmek 
suretiyle dava açılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?  

A) Farklı mahkemelerden yüksek görevli mahkemede dava 
açılabilir. 

B) Farklı mahkemelerden davacının isteğine göre herhangi 
birinde dava açılabilir. 

C) Adalet Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda farklı 
mahkemelerden istenilen birinde dava açılabilir. 

D) Suçlar bağlantılı da olsa her dava ayrı mahkemede 
açılmak zorundadır. 
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              7                                                      Test bitti. 

49. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na 
göre, “Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak 
kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin 
takvimin tespitine ve stratejik planların kalkınma planı 
ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve 
esasların belirlenmesine” aşağıdakilerden hangisi 
yetkilidir? 

A) Milli Savunma Bakanlığı 

B) İçişleri Bakanlığı 

C) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

 

 

 

50. Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre, harcama birimince 
edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları 
cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek 
teslim almak ve doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma 
verilmeyen taşınırları, sorumluluğundaki ambarlarda 
muhafaza etmek, aşağıdakilerden hangisinin görevidir? 

A) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin 

B) Misyon şefinin 

C) Harcama yetkilisinin 

D) Taşınır konsolide görevlisinin 

 

 

 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

 

1. Sınavda 50 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli soru 

bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru 

cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.   

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi  

75 (yetmiş beş) dakikadır. Sınavın başlamasını 

izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir 

aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 

dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine 

izin verilmeyecektir.  

Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, 

rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav 

salonuna alınmayacaktır.  

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini kontrol ediniz. TC Kimlik 

Numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir 

şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması 

durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. Optik 

cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili 

kutucuğu kodlamayı ve ilgili kısma ad ve soyadınızı 

yazarak imzalamayı unutmayınız. Optik cevap kağıdına 

kodlanması gereken bilgilerde eksiklik ve/veya 

yanlışlık olması halinde sınavın değerlendirilmesi 

mümkün olmayacaktır. 

4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması 

gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar 

geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş 

cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek süre 

kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında her 

türlü kodlama siyah kurşun kalemle yapılacaktır.  Her 

alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu sütunda 

ve/veya sütunlarda kodlanacaktır.  

5. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık 

türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup 

olmadığını, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta 

basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol 

ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı 

hatalı ise değiştirilmesi için Salon Görevlilerine 

başvurunuz.  

6. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen 

bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları 

mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş 

yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun dışında 

müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru 

kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru 

kitapçığınızın veya sayfalarının eksik çıkması 

durumunda sınavınız geçersiz sayılır. 

7. Soruları ve cevapları dışarı çıkarmanız yasaktır. 

8. Adayların CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ, 

bilgisayar, databank benzeri özel elektronik 

donanımlar ile kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. 

iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan 

fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve silah vb. 

teçhizatlar ile SINAV BİNASINA GİRMELERİ 

KESİNLİKLE YASAKTIR. Emniyet Görevlileri 

tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç veya 

cihazları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar 

binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina 

girişinde veya salonlarda emanet 

ALINMAYACAKTIR.  

9. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları 

bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav 

İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları 

geçersiz sayılır. 

10. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya 

ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb. 

kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran 

adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılır. 

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak, 

başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka 

adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeylerin 

alınıp-verilmesi yasaktır. Bunlardan herhangi birini 

yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır 

ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. 

12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, 

kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin 

durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye 

veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; 

sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik cevap 

kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde 

tutmanız gerekmektedir.  

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz 

yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, 

her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.  

14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında TC 

Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya 

Süresi Geçerli Pasaporttan birini bina ve salon girişinde 

ibraz ettikten sonra SALON BAŞKANININ 

talimatından sonra sıranın üzerinden kaldırmaları 

zorunludur. 

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve 

optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi 

unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve 

hakkınızda hukuki yollara başvurulabilir. 

16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV 

BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız. 

17. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama  

yapınız. 
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