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4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât 

ve Görevleri Hakkında Kanun 

 

1. Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun 

yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini, 

Bakan adına ve Bakanın direktif ve 

emirleri yönünde düzenler ve yürütür. 

Müsteşar bu görevi yerine getirirken 

aşağıdakilerden hangisine emir veremez? 

A) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 

B) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 

C) Tanıtma Genel Müdürlüğü 

D) Bakanlık Teftiş Kurulu 

2. Bakanlıkta, Müsteşara yardımcı olmak 

üzere en çok kaç Müsteşar Yardımcısı 

görevlendirilebilir?  

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm 

Bakanlığının merkez teşkilâtındaki 

danışma ve denetim birimlerinden birisi 

değildir?  

A) Teftiş Kurulu Başkanlığı 

B) Hukuk Müşavirliği 

C) Özel Kalem Müdürlüğü 

D) Bakanlık Müşavirleri 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm 

Bakanlığının yardımcı hizmet 

birimlerinden birisi değildir?  

A) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 

B) Personel Dairesi Başkanlığı 

C) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

D) Özel Kalem Müdürlüğü 

 

5. Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri 

ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden 

hangisi yanlıştır?  

A) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri 

bir üst yönetici kademeye karşı 

sorumludurlar. 

B) Bakan, Müsteşar ve her kademedeki 

Bakanlık ve kuruluş yöneticileri sınırlarını 

yazılı olarak ve açıkça belirlemek şartıyla 

yetkilerinden bir kısmını astlarına 

devredebilir.  

C) Yetki devri, devreden amirin 

sorumluluğunu kaldırır. 

D) Bakan, Müsteşar ve her kademedeki 

Bakanlık ve kuruluş yöneticileri yetkilerini 

devredebilirler. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 

6. 657 sayılı Kanunda amir konumundaki 

devlet memurlarının görev ve 

sorumlulukları düzenlenmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu görev ve 

sorumluluklardan birisi değildir? 

A) Devlet memurları amiri oldukları kuruluş 

ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve 

yönetmeliklerle belirlenen görevleri 

zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan 

ve yaptırmaktan sorumludurlar. 

B) Devlet memurları amiri oldukları kuruluş 

ve hizmet birimlerinde maiyetindeki 

memurlarını yetiştirmekten, hal ve 

hareketlerini takip ve kontrol etmekten 

görevli sorumludurlar. 

C) Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet 

ve eşitlik içinde davranır.  

D) Amirlik yetkisini tamamıyla takdir 

yetkisine göre kullanır. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları 

Kanunundaki istihdam şekillerinden birisi 

değildir? 

A) Memur 

B) Sözleşmeli personel 

C) Teknik personel 

D) işçiler 

 

8. Devlet Memurları Kanunundaki ilkeler 

aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru 

olarak verilmiştir? 

A) Sınıflandırma, Kariyer 

B) Sınıflandırma, Liyakat, Kademe 

C) Sınıflandırma, Kariyer, Kademe 

D) Sınıflandırma, Kariyer, Liyakat 

 

9. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı 

eğitim ve staj devrelerinin her birinde 

başarısız olanlarla adaylık süresi içinde 

hal ve hareketlerinde memuriyetle 

bağdaşmayacak durumları, göreve 

devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişikleri 

nasıl kesilir?  

A) Disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya 

yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. 

B) Disiplin amirleri tarafından kesilir. 

C) Amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili 

amirin onayı ile ilişkileri kesilir. 

D) Amirlerinin teklifi ve çalıştığı birim 

müdürünün onayı ile ilişkileri kesilir. 

 

10. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Disiplin amiri 

B) Atamaya yetkili amir 

C) İlk amir 

D) Disiplin amirinin yetki verdiği amir 
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11. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları 

Kanununa göre devlet memurlarına 

verilecek disiplin cezalarından birisi 

değildir? 

A) İkaz 

B) Kınama 

C) Aylıktan Kesme 

D) Uyarma 

 

12. Aylıktan kesme cezaları aşağıdakilerden 

hangisi tarafından verilir? 

A) Atamaya yetkili amir 

B) Disiplin amiri 

C) Disiplin kurulu 

D) Disiplin kurulunun görüşü ile atamaya 

yetkili amir 

 

13. Devlet memuruna savunması alınmadan 

disiplin cezası verilemez. Devlet 

memuruna savunmasını yapmak için en 

az kaç gün süre verilmelidir?  

A) 7 gün 

B) 10 gün 

C) 14 gün 

D) 30 gün 

 

14. Disiplin cezalarına yapılacak itirazla ilgili 

olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Disiplin amirleri tarafından verilen 

uyarma, kınama ve aylıktan kesme 

cezalarına karşı disiplin kuruluna itiraz 

edilebilir. 

B) İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği 

tarihinden itibaren yedi gündür.  

C) Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin 

cezaları kesinleşir. 

D) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve 

eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 

on gün içinde kararlarını vermek 

zorundadır. 

 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet 

ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu; Mal 

Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 

 

15. Mal bildirimlerinde Bakanlar Kurulu 

üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen 

hangi süre içinde mal bildiriminin 

verilmesi zorunludur? 

A) Bir ay içinde 

B) İki ay içinde 

C) İki hafta içinde  

D) Üç hafta içinde 

 

16. Kanunen daha ağır bir cezayı 

gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı 

bildirimde bulunan kişiye aşağıdaki 

cezalardan hangisi verilir?  

A) Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası  

B) Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası  

C) Altı aydan dört yıla kadar hapis cezası  

D) Altı aydan bir yıla kadar hapis cezası  
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4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

 

17. Bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili 

kuruluşlarında görev yapan memurlar ve 

diğer kamu görevlilerinin görevleri 

sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı 

yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili 

merci aşağıdakilerden hangisidir?  

A) O kuruluşun en üst idari amiri 

B) O kuruluşta çalışan memurun disiplin 

amiri 

C) O kuruluştaki atamaya yetkili amir 

D) O kuruluşta çalışan memurun ilk amiri 

 

6245 sayılı Harcırah Kanunu 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi harcırahın 

unsurlarından biri değildir?  

A) Yol masrafı 

B) Yevmiye 

C) Hizmetli masrafı 

D) Yer değiştirme masrafı 

 

19. Muvakkat vazife mahallinde 

hastalanmaları sebebiyle vazife ifa 

edemeyen memur ve hizmetlilere, bu 

sebeple vazife göremedikleri günlerin en 

çok kaç günü için yevmiye verilebilir? 

A) 5  

B) 7   

C) 10 

D) 14  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu 

 

20.  Aşağıdakilerden hangisi bütçe 

türlerinden birisi değildir?  

A) Merkezî yönetim bütçesi  

B) Sosyal güvenlik kurumları bütçeleri 

C) Mahallî idareler bütçeleri 

D) Katma bütçe 

21. Belirli bir dönemdeki gelir ve gider 

tahminleri ile bunların uygulanmasına 

ilişkin hususları gösteren ve usulüne 

uygun olarak yürürlüğe konulan belge, 

aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?  

A) Bütçe 

B) Kamu kaynağı 

C) Özel gelir 

D) Kamu gideri  
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4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

 

22. “Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek 

veya tüzel kişileri veya bunların 

oluşturdukları ortak girişimler” ifadesi 

aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? 

A) Hizmet sunucusu 

B) Tedarikçi 

C) Yapım müteahhidi 

D) Ortak girişim 

 

 

23. Kamu İhale Kanununda belirtilen temel 

ilkeler ile ilgili olarak aşağıda verilen 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Aralarında kabul edilebilir doğal bir 

bağlantı olmadığı sürece mal alımı, 

hizmet alımı ve yapım işleri bir arada 

ihale edilemez.  

B) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla 

mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 

kısımlara bölünebilir. 

C) Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık 

ihale usulü ve belli istekliler arasında 

ihale usulü temel usullerdir.  

D) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için 

ihaleye çıkılamaz. 

 

 

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında 

Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli 

Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

 

24. Disiplin Kurulların görüşme usulü ile ilgili 

olarak aşağıda verilenlerden hangisi 

yanlıştır?  

A) Kurullar oy birliği ile karar verirler. 

B) Oylamada çekimser kalınamaz.  

C) Başkan oyunu en son kullanır.  

D) Oyların eşitliği halinde Başkanın 

bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.  

 

25. Disiplin Kurulu üyelerinin görev süresi 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

A) 1 Yıl  

B) 2 Yıl 

C) 4 Yıl  

D) 5 Yıl 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

 

26. Sınavlara katılanlar, sınav sonuçlarının 

Bakanlık internet sitesinde ilan edildiği 

tarihten itibaren kaç iş günü içinde sınav 

kuruluna itiraz edebilirler? 

A) 3 

B) 5 

C) 7 

D) 14 
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27. Unvan değişikliği sınavında yüz puan 

üzerinden en az kaç puan alanlar başarılı 

sayılır?  

A) 50 

B) 65 

C) 70 

D) 80 

 

 

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik 

 

28. Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi 

amacıyla idare tarafından hazırlanan ya 

da toplanan her türlü bilgi, 

aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?  

A) Belge 

B) Sertifika 

C) Doküman 

D) Form 

 

29. Resmi yazışmalarda belgenin metin 

bölümü ile ilgili olarak aşağıda verilen 

ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) Metin, “ilgi” ile “imza” arasındaki kısımdır. 

B) “İlgi” ile “metin” başlangıcı arasında bir 

satır boşluk bulunur. 

C) Noktalama işaretleri kendinden önce 

gelen harfe bitişik yazılır. 

D) Metin içindeki rakamlar sadece harfle 

yazılabilir, rakam kullanılmaz. 

 

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul 

ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

 

30. Kurum içi ve kurum dışı görüş, bilgi ve 

belge talep yazıları günlü yazılır. İlgili 

mevzuatındaki özel hükümler saklı 

kalmak kaydıyla, idareler belge taleplerini 

en geç kaç gün içinde yerine getirir?  

A)15 

B)10 

C) 5 

D) 3 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 

31. Aday memurlara verilecek hazırlayıcı 

eğitim programları, aday memurların 

kadro ve görevleri esas alınarak 

hazırlanır. Bu eğitimin sonunda 

uygulanacak hazırlayıcı eğitim sınavından 

aday memurun başarılı sayılması için 

alması gereken puan aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) 100 üzerinden 75 

B) 100 üzerinden 70 

C) 100 üzerinden 60 

D) 100 üzerinden 50 
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32. Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanununun temel ilkelerinden 

birisi değildir?  

A) Kariyer 

B) Liyakat 

C) Sınıflandırma 

D) Kademe ilerlemesi 

 

33. İlişikleri kesilen devlet memurlarının 

yeniden memurluğa atanmaları için 

bekleme süreleri öngörülmüştür. Buna 

göre usulüne göre görevlerinden 

çekilenler ne kadar süre geçmedikçe 

devlet memurluğuna yeniden 

atanamazlar?  

A) 6 ay  

B) 1 yıl 

C) 2 yıl 

D) 3 yıl 

 

 

34. Disiplin kovuşturması gereği görevden 

uzaklaştırma en çok ne kadar devam 

edebilir?  

A) 1ay  

B) 2 ay  

C) 3 ay 

D) 6 ay 

 

35. Eşi doğum yapan memura, doğum 

tarihinden itibaren istekleri üzerine kaç 

aya kadar aylıksız izin verilir?  

A) 6  ay 

B) 12ay 

C) 16 ay 

D) 24 ay 

 

 

36. Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, 

Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince 

genel idare esaslarına göre yürütülen asli 

ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile 

görevlendirilenler, aşağıdakilerden 

hangisini tanımlar?  

A) Geçici işçi 

B) Memur 

C) Sözleşmeli personel 

D) Uzman personel 

 

 

 

37. Belge ile kanıtlanan zorlayıcı nedenler 

olsa bile sürenin bitimini izleyen iki ay 

içinde göreve başlamayanların atama 

işlemi, aşağıdakilerden hangisi tarafından 

iptal edilir?  

A) Disiplin amiri 

B) Üst disiplin kurulu 

C) Sicil amiri 

D) Atamaya yetkili amir 
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38. Devlet memurluğunda ilerleme ile ilgili 

olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Memurun kademe ilerlemesinin 

yapılabilmesi için bulunduğu kademede 

en az bir yıl çalışmış olması ve 

bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir 

kademenin bulunması şartları aranır. 

B) Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin 

cezası almayan memurlara, aylık 

derecelerinin yükseltilmesinde dikkate 

alınmak üzere bir kademe ilerlemesi 

uygulanır. 

C) Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii 

atamaya yetkili amirdir.  

D) Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile 

ilgili yetkilerini devredemezler. 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

 

39. Ceza ve ceza hükümleri yerine geçen 

tedbirler aşağıdakilerden hangisi ile 

konulur?  

A) Tüzük 

B) Kanun 

C) Yönetmelik 

D) Parlamento kararı 

 

 

40. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

A) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte 

bulunan kanunun suç saymadığı bir 

fiilden dolayı cezalandırılamaz; 

B) Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o 

suç için konulmuş olan cezadan daha 

ağır bir ceza verilemez. 

C) Kişi, yalnızca sözleşmeden doğan bir 

yükümlülüğü yerine getirememesinden 

dolayı özgürlüğünden alıkonulabilir. 

D) Hiç kimse kendisini ve kanunda 

gösterilen yakınlarını suçlayan bir 

beyanda bulunmaya veya bu yolda delil 

göstermeye zorlanamaz. 

 

 

41. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Anayasa Mahkemesi on yedi üyeden 

kurulur. 

B) Cumhurbaşkanının katılamadığı 

zamanlar Milli Güvenlik Kurulu, 

Başbakanın başkanlığında toplanır. 

C) Yasama ve yürütme organları ile idare, 

mahkeme kararlarına uymak zorundadır. 

D) Anayasa Mahkemesi kanunların 

anayasaya uygunluğunu sadece esas 

açısından denetler. 
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Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik 

 

42. İçeriği ve etkileri dikkate alındığında 

Kurtuluş Savaşı’nın genelgeler ve 

kongreler döneminde ulusal egemenlik 

yolunda atılan ilk adım aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Erzurum Kongresi 

B) Sivas Kongresi 

C) Amasya Genelgesi 

D) Havza Genelgesi 

 

 

 

43. 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-

i Tedrisat Kanunu’nun sağladığı faydalar 

ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Öğretim birliği sağlanmış, eğitim 

yaygınlaştırılmıştır 

B) Batılı eğitim kurumlarından 

vazgeçilmiştir. 

C) Osmanlı eğitim sistemine geri 

dönülmüştür. 

D) Yabancı dil eğitimine ağırlık verilmiştir. 

 

 

 

44. Güvenlik kavramının evrensel bir boyut 

kazanıp bilimsel çalışmalara konu olması 

hangi gelişmelerden sonra 

gerçekleşmiştir? 

A) Uluslararası sorunlara çözüm arayışı 

sonrası 

B) Soğuk Savaş’ın giderek büyük 

buhranlara yol açması üzerine 

C) Bloklaşmanın ve ikili ittifakların güvenlik 

sorununu çözememesi üzerine 

D) Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı 

etkileri görüldükten sonra 

 

 

 

Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat 

 

45.  Bakanlık merkez teşkilatında şeflikler 

hangi düzenleme ile kurulur? 

A) Bakanlık Onayı 

B) Başbakanlık Onayı 

C) Bakanlar Kurulu Kararı 

D) Kanun 
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46. Aşağıdakilerden hangisinin görev süresi, 

Hükümetin görev süresi ile sınırlıdır?  

A) Genel Müdür 

B) Bakan Yardımcısı 

C) Strateji Geliştirme Başkanı 

D) Birinci Hukuk Müşaviri 

 

 

Halkla ilişkiler ve davranış kuralları 

 

47. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin 

yazılı araçları arasında bulunmaz? 

A) Gazete 

B) Dergi 

C) Radyo 

D) Broşür 

 

 

 

Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar 

 

48. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iyelik eki 

almıştır? 

A) evcil 

B) evli 

C) evlenmek 

D) evimiz  

 

 

 

 

49. Resmî yazışmalarda tarih nereye yazılır? 

A) Sayı ile aynı hizada en sağa  

B) Konu ile aynı hizada en sola 

C) Başlığın üstüne 

D) Metnin başlangıcına 

 

 

 

50. Resmî yazışmalarda üst makama yazı 

yazarken hangisi kullanılır? 

 

A) rica ederim. 

B) istirham ederim. 

C) arz ederim. 

D) arz ve rica ederim. 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 


