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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya 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 imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜ
1.   I. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna

4.   I. İllerde fiilen valilik yapmamış olanlar, vali ola-

başvurulamaz.
II. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden
itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
III. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren on beş
gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
IV. Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma,
kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna
itiraz edilebilir.

rak merkezde görevlendirilemezler.
II. Valiler, valilik kadro ve unvanları iptal edilmek
suretiyle merkezde görevlendirilirler.
III. Valilik sıfat ve unvanını kazanmış olanlar,
valilik dışında atandıkları görevlerde de bu
unvanlarını kullanabilirler.
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre valilerin merkezde
görevlendirilmeleri ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
disiplin cezalarına itiraz ile ilgili yukarıdaki
bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

5.   I. Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve

kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri
gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere
ilişkin olmalıdır.
II. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve
kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir
ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
III. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya
belge için yapılacak başvurulara olumsuz
cevap veremezler.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

hastalıkları sebebiyle resmî yataklı tedavi
kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi
süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının
7 günü aşması hâlinde, aşan sürelere isabet
eden zam ve tazminatlar % kaç eksik ödenir?
A) 20

B) 25

C) 40

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

D) 50

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na
göre istenecek bilgi veya belgenin niteliği ile
ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III

3. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden
hangisi Hukuk Müşavirliğinin görevleri arasında yer alır?

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

6. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

göre bilgi veya belgeye erişim süreleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dernekler Kanunu’na göre dernek tüzüklerini
incelemek
B) Teftiş rapor ve layihaları ile soruşturma raporlarını inceleyip değerlendirmek
C) Mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş
organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu
görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve
soruşturma yapmak
D) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli
teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak

A) Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen
bilgi veya belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlarlar.
B) Başvuru sahibi on beş iş günü içinde bilgi veya
belgelere erişim için gereken maliyet tutarını
ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.
C) Başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve
kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi
durumunda bilgi veya belgeye erişim otuz iş
günü içinde sağlanır.
D) İstenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum
ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması durumunda bilgi veya belgeye erişim
yirmi iş günü içinde sağlanır.
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İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜ
7.   I. Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler

10. İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve

Atama Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki unvanlardan hangisine kaymakamın teklifi ve valinin
onayı ile naklen, terfian veya yer değiştirme
suretiyle atama yapılır?

II. Konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilenler
III. Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili
olanlar
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair
Kanun’a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine
veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen
yukarıdaki dilekçelerden hangileri incelenir?
A) Yalnız II
C) I ve II

A) İlçe nüfus müdürü
B) İlçe emniyet müdürü
C) İlçe yazı işleri müdürü
D) 112 acil çağrı merkezi müdürü

B) Yalnız III
D) I ve III

11.   I. İl dernekler müdürlüklerine

II. İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine
III. İl planlama ve koordinasyon müdürlüklerine

8. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik’e göre aşağıdaki kadrolardan
hangisine atanmak için en az fakülte veya dört
yıllık yüksekokul mezunu olma şartı aranır?

İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve
Atama Yönetmeliği’ne göre kaymakamlık unvanını ihraz etmiş bulunanlar istekleri hâlinde
yukarıdaki kadrolardan hangilerine atanabilirler?

A) Restoratör
C) Laborant

A) I ve II
C) II ve III

B) Kütüphaneci
D) Grafiker

9. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

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

12. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında

ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik’e göre atanmaya ilişkin esaslar ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yönetmelik’e göre kurulların kuruluşuna ilişkin
esaslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kurulların başkan ve üyeleri Bakan onayı ile
görevlendirilir.
B) Kurullar bir başkan ve dört üye olmak üzere
beş kişiden oluşur.
C) Yüksek disiplin kurulu ve disiplin kurulu başkan ya da üyeliği aynı kişide birleşebilir.
D) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen
Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın
temsilcisi de disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.

A) Bir göreve vekâleten atanan personel, gerekli
nitelikleri taşıması durumunda ilgili unvanın sınavına tabi tutulmadan vekâlet edilen unvana
asaleten atanabilir.
B) Görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği
sınavı neticesinde sınavı kazananlar, atama
onay tarihinden itibaren en geç iki ay içinde
göreve başlamak zorundadırlar.
C) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı hâlde atamaya yetkili
makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren
personel atanma hakkından vazgeçmiş sayılır.
D) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, sınav sonuçlarına göre Bakanlık merkez veya il sınav kurullarınca hazırlanan başarı sıralaması listelerinin
kesinleşmesine müteakip en geç iki ay içinde
atanırlar.

13. İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne
göre valilik bürolarında görevli şefin en üst
disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vali yardımcısı
C) Müsteşar
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B) İlgili müdür
D) Vali

A

İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜ
14. “Metin içinde yer alan alıntılar - - - - ve - - - - olarak

18. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine
seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini
izleyen en geç ne kadar süre içinde mal bildirimlerinin verilmesi zorunludur?

yazılabilir.”

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre yukarıdaki
boşluklara sırası ile hangisi getirilmelidir?
A) tırnak içinde - altı çizili
B) tırnak içinde - eğik (italik)
C) yay ayraç içinde - koyu renk
D) yay ayraç içinde - eğik (italik)

A) On gün
C) Bir ay

B) On beş gün
D) İki ay

19. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre Kanun’un daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene ne kadar
hapis cezası verilir?

15.   I. Belge kayıt numarası

II. Standart dosya planı kodu
III. DETSİS’te belirtilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Teşkilatı Numarası

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “sayı”yı
oluşturan yukarıdaki bilgilerin doğru sıralanışı
hangisidir?

A) İki yıldan dört yıla
B) Üç yıldan beş yıla
C) Üç yıldan altı yıla
D) Dört yıldan yedi yıla

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

20. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

Yönetmelik’e göre noterler, mal bildirimlerini
aşağıdaki mercilerden hangisine verirler?
A) Adalet Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

16. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre kayma-

kamlar aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur?
A) İçişleri Bakanlığının inhası ve Bakanlar Kurulunun Kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
B) İçişleri Bakanlığının inhası ve Başbakanın
tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
C) İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar
ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
D) İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Başbakanın tasvibi üzerine müşterek
karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle

21. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

Yönetmelik’e göre Bakanlar Kurulu üyelerinin
atamayı izleyen en geç ne kadar süre içinde
mal bildirimlerini vermeleri zorunludur?
A) İki ay
C) Yirmi gün

17. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre aşağıda-

kilerden hangisi il idare kurulunda bulunmaz?
A) Emniyet Müdürü
B) Sağlık Müdürü
C) Millî Eğitim Müdürü
D) Hukuk İşleri Müdürü
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B) Bir ay
D) On gün

A

İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜ
22. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

26. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Gö-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
merkez ilçelerdeki belde belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili
merci aşağıdakilerden hangisidir?

rev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre “kapsamı
bakımından derhâl ve süratle cevap verilmesi gereken” evrak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İvedi evrak
C) Değerli evrak

A) İçişleri Bakanı
B) Adalet Bakanı
C) Belde Belediye Başkanı
D) Bulundukları İlin Valisi

B) Günlü evrak
D) Hizmete özel evrak

27. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat,

Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi il mahalli idareler müdürlüğünün görevlerinden biridir?

23. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
valiler için davaya bakmaya yetkili ve görevli
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Harita işlerini yürütmek ve gizliliği olan haritaları valilik adına koruyup saklamak
B) Proje ve araştırma yapmak, yaptırmak ve bu
alandaki bilimsel çalışmaları desteklemek
C) Belediyelerin kurulması, bazı köylerin veya
bağlıların belediyelerle birleşmesi işlemlerini
yürütmek
D) Köy kurulması ve kaldırılması, bağlanması ve
ayrılması, sınır anlaşmazlıkları, köy, yerleşim
yeri ve tabii yer adlarının değiştirilmesi işlerini
yürütmek

A) Danıştay
B) İl ağır ceza mahkemesi
C) Yargıtayın ilgili ceza dairesi
D) Yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı

24. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre ellibin

Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını
gerektiren kabahatlerde soruşturma zaman
aşımı süresi kaç yıldır?
A) Bir

B) İki

C) Üç

28. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı

Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre ayıklama
ve imha komisyonunun oluşumu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

D) Dört

A) Kurum arşivinden iki görevli bulunur.
B) Kurum arşiv sorumlusunun başkanlığında
kurulur.
C) Komisyon üyelerinden birinin Bakanlık Kütüphanesi veya dokümantasyon merkezinden
olması zorunludur.
D) Malzemeleri ayıklanacak ve imha edilecek
birimin amiri tarafından görevlendirilecek deneyimli üç görevli bulunur.

25. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre idari

para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine
ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın
tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren aşağıdakilerden hangisine başvurulabilir?
A) Sulh Ceza Mahkemesine
B) Sulh Hukuk Mahkemesine
C) Asliye Ceza Mahkemesine
D) Asliyle Hukuk Mahkemesine

29. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre kaç

yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir?
A) On iki
C) On dört
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B) On üç
D) On beş

A

İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜ
30. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre der-

33. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre

nekler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Türk vatandaşlığının kazanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişi ile
kurulur.
B) Üyelerin şahsen oy kullanamadıkları durumlarda
yerlerine başka bir üye vekâlet eder.
C) Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek
mal varlığında hak iddia edemez.
D) Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma
hakkına sahiptir.

A) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik
birliği dışında doğan çocuk, soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esaslar yerine getirilmesi
hâlinde Türk vatandaşlığını kazanır.
B) Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan
itibaren Türk vatandaşlığını da kazanamaz.
C) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı
ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan
çocuk Türk vatandaşıdır.
D) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik
birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

31. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre biri

diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen
kişiler arasındaki hısımlık türü aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Üstsoy
C) Yansoy

34. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre

B) Altsoy
D) Kayın

Türk vatandaşlığının kaybı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaybettirme kararları şahsi olmayıp ilgilinin eş
ve çocuklarına da tesir eder.
B) Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya
seçme hakkının kullanılması ile kaybedilir.
C) Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi Bakanlar
Kurulu kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren hüküm ifade eder.
D) İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde
gönüllü olarak askerlik yapanların Türk vatandaşlığı, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu
kararı ile kaybettirilir.

32. “Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında bu tarihe
kadar tabi oldukları mal rejimi devam eder. Eşler
Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak
- - - - yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri
takdirde, bu tarihten geçerli olmak üzere yasal
mal rejimini seçmiş sayılırlar.”

4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’a göre
mal rejimleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadede
boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) bir

B) iki

C) üç

35.   I. Göçmen olarak kabul edilen kişiler

II. Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler
III. Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan
veya bağımlı yabancı çocuğu
IV. Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif,
kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti
geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler

D) beş

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre
millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hâli bulunmamak şartıyla
yukarıda belirtilen yabancılardan hangileri
Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı
ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler?
A) I ve III
C) II, III ve IV
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B) II ve IV
D) I, II, III ve IV

A
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36. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına

40. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre

İlişkin Yönetmelik’e göre Türk vatandaşlığını
kazanmak isteyen yabancının, başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz en
az kaç yıl ikamet etmiş olması gerekir?
A) İki

B) Üç

C) Beş

aşağıdakilerden hangisi sadece elektronik
ortamda tutulan kayıtlardan değildir?
A) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
B) Kayıtlı bulunduğu il, ilçe, köy
C) Yerleşim yeri adresi
D) Fotoğrafı

D) Yedi

37. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına

41. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre

İlişkin Yönetmelik’e göre Türk vatandaşlığından
çıkma izin ve çıkma belgesi, karar tarihinden
itibaren kaç yıl geçerlidir?
A) Bir

B) İki

C) Üç

dış temsilciliklerce yapılan evlenmeler, evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç
gün içinde nüfus müdürlüklerine bildirilir?

D) Beş

A) On

38. Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği’ne göre “Adres

B) On beş

C) Yirmi

D) Otuz

42. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre

Beyan Formlarının Kayıt ve Tescili” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

“Katılma Payı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Kişilerce doldurulan veya kurumlarca düzenlenip nüfus idarelerine gönderilen her form
elektronik ortamda tutulan gelen evrak defterine kaydedilir.
B) Kayıt tarih ve numarası belgenin ilgili alanına
yazılır. İstendiği takdirde bu kayıt tarih ve
numaraları ilgili kişilere de verilir.
C) Kişilerce nüfus müdürlüğüne verilen adres
beyan formu işlem anında aile kütüklerine
tescil edilir.
D) Nüfus müdürlüğünce düzenlenen adres beyan
formu yedi gün içinde aile kütüklerine tescil
edilir.

A) Takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla
her bir dönemde yapılan sorgulamalar üzerinden
hesaplanır.
B) Kimlik ve Adres Paylaşımı Sisteminden yapılan
her bir sorgu için 5 kuruş olarak ve Genel
Müdürlük kayıtları esas alınmak suretiyle
hesaplanır.
C) Katılma paylarını süresinde ödemeyenlerin
sistemle bağlantısı kesilir.
D) Köy ve mahalle muhtarlıkları katılma payından
muaftır.

43. “Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan

39. Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği’ne göre ger-

itibaren Türkiye’de - - - - gün içinde olayın olduğu
yer veya herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt
dışında ise - - - - gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.”

çeğe aykırı adres bileşeninin ulusal adres veri
tabanına veya gerçeğe aykırı yerleşim yeri ile
diğer adres bilgilerinin MERNİS veri tabanına
işlenmesinin tespiti hâlinde; adres bileşenlerini, yerleşim yerini ve diğer adres bilgilerini silmeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelik’e göre yukarıdaki ifadede
boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

A) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
B) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
C) İlçe Nüfus Müdürlüğü
D) Valilik

A) on beş - otuz
C) otuz - kırk

8

B) yirmi - kırk
D) otuz - altmış

A
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44. Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına

48. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre harcırah

İlişkin Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden
hangisi nüfus yazımında kayıt dışı kaldıklarından bahisle başvuranların ibraz edebilecekleri
belgelerden biri değildir?

hesabında esas tutulacak yolla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Harcırah, bu Kanun’da aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden
verilir.
B) Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat
olan yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen
tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında
gayrimuayyen tarifeli taşıt esas alınır.
C) Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre
memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi
gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup
bulunduğu dairece tespit olunur.
D) İşin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda
uçak kiralamak suretiyle seyahat edilebilmesi,
seyahatin yurt içinde olması ve bu seyahatle
ilgili Bakanın veya misafiri yabancı Bakanın
bizzat katılması hâllerinde mümkündür.

A) Mavi kart
B) Nüfus cüzdanı
C) Askerlik terhis belgesi
D) Nüfusa kayıtlı oldukları yer gösterilmiş olmak
kaydıyla okul diploması

45. Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına

İlişkin Yönetmelik’e göre gaiplik kararları
mahkemelerce en geç kaç gün içinde o yerin
nüfus müdürlüğüne bildirilir ve nüfus memurlarınca aile kütüklerine tescil edilir?
A) Otuz

B) Yirmi

C) On beş

D) On

49. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre muvakkat

46. Evlendirme Yönetmeliği’ne göre “Evlenme Ehli-

vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle
vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu
sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok
kaç günü için yevmiye verilebilir?

yeti ve Şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) On altı yaşını dolduran kadın ve erkek mahalli
mülki amirin izni ile evlenebilir.
B) On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın
velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir.
C) Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş
yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin
kılınsa dahi evlenemez.
D) On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece
vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın
başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı
olmaksızın evlenir.

A) Yedi

B) On

C) On beş

D) Yirmi

50. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi mali tebligattır?

A) Divanı muhasebat tarafından yapılacak tebligat
B) Müteaddit şahsın mümessiline tebligat
C) Gümrük ve inhisar işlerinde tebligat
D) Tapu idarelerince yapılacak tebligat

47. Evlendirme Yönetmeliği’ne göre büyükelçilik,
başkonsolosluk ve konsolosluklar tarafından
yapılan evlenmeler, evlenmenin yapıldığı
tarihten itibaren en geç kaç gün içinde ilgili
nüfus müdürlüklerine bildirilir?
A) On

B) Yirmi

C) Otuz

51. Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin

Yönetmelik’e göre aile kütüklerinde aynı kütük
numarası altında yazılan her aileden sonra
ailenin nüfus durumuna göre (istisnai durumlar hariç); 2-5 nüfuslu ailelerde kaç boş sütun
bırakılır?

D) Kırk

A) 10
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B) 15

C) 20

D) 25

A
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52. Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin

55.   I. Türk vatandaşlığının ispatında esastır.

Yönetmelik’e göre yazıcı guruplar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yazıcı gruplar yazısı güzel olan memurlardan,
yeterli memur bulunmadığı takdirde memur
olmayanlardan, nüfus başmemurlarının teklifi
ile ilçelerde kaymakamın illerde de nüfus müdürünün tasvibi ve valinin onayı ile kurulur.
B) Kütüklerin yenilenmesi en az 4 er kişilik yazıcı
gruplarla yapılır. Bu gruplarda, en az iki üyenin
nüfus idaresinde görevli memur olması zorunludur.
C) Yazıcı olarak görevlendirilenlere, kütüklerin
yenilenmesine başlandıktan sonra yapacakları
işler ve dikkat edecekleri hususlar anlatılır.
D) Personel ve yer durumundan bağımsız olarak
her yerleşim yeri için en az beş yazıcı grup
kurulur.

II. Türk vatandaşlığının belgelendirilmesinde
esastır.
III. Kişinin kimliği, medeni hâli ve aile bağlarının
belirlenmesinde tali resmî bilgilerdir.
Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği’ne göre
“Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki veriler”
ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II

56. “Geri izleme bilgileri - - - - yıl bitimine kadar saklanır.”

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği’ne göre
yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi
getirilmelidir?
A) 5

53. Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıt-

larının Tutulması Hakkında Yönetmelik’e göre
“yabancıların nüfus olaylarının kütüğe işlenmesine
dayanak olan belge” ifadesi ile aşağıdakilerden
hangisi tanımlanmaktadır?

B) Yalnız III
D) II ve III

B) 8

C) 10

D) 12

57. Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’e

göre “bir veya iki tarafına binaların sıralandığı,
yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan,
başı ve sonu belirli bir yolu” ifade etmek üzere
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkamet tezkeresi
B) Yabancılar kütüğü
C) Merkezi veri tabanı  
D) Yabancılar veri giriş formu

A) Bulvar
C) Mevki

B) Cadde
D) Sokak

54.   I. Ölmeleri

II. Türkiye’den ayrılmaları
III. Gaipliklerine karar verilmesi

58. Numaralama işlerinin Adres ve Numaralamaya

Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’e göre
yabancılar kütüğünde kayıtlı kişilerin yukarıdaki hâllerden hangilerine bağlı olarak nüfus
kayıtları kapatılır?
A) Yalnız I
C) II ve III

İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılıp
yapılmadığı, İçişleri Bakanlığının aşağıdaki
hangi genel müdürlüğü koordinasyonunda
valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla takip
edilir?

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

A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) İller İdaresi Genel Müdürlüğü
C) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
D) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
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59. Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve

Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin
Tüzük’e göre hesap raporunun incelenmesi ve
onaylanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Vesayet altındaki kişi görüşlerini oluşturma ve
açıklama yeteneğine sahip ise, hesabın hâkim
tarafından incelenmesi sırasında olanak ölçüsünde hazır bulundurulur.
B) Vesayet makamı incelemiş olduğu hesap
raporunda eksiklik ya da yanlışlık gördüğü takdirde vasiye, hesapların tamamlanması veya
düzeltilmesi için uygun bir süre verir.
C) Vesayet makamı, hesap raporunu, verildiği
tarihten itibaren en geç iki ay içinde, iyi bir
yönetimden beklenen özenin gösterilip gösterilmediğini de dikkate alarak inceler.
D) Vesayet makamı, incelemesinin sonunda
rapor ve hesapları kabul veya reddeder, gerektiğinde vesayet altındaki kişinin menfaatini
korumak için uygun önlemleri alır.

60. Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve
Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin
Tüzük’e göre terekenin resmen yönetilmesinin sona ermesine ilişkin olarak, terekenin
resmen yönetilmesi kararı, sebep ortadan
kalkınca aşağıdakilerden hangisi tarafından
kaldırılır?
A) Sulh hâkimi
B) Ağır ceza hâkimi
C) Asliye hukuk hâkimi
D) Bölge idare mahkemesi hâkimi

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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A

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara 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 geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
ADAYLARA YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan
sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 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.

14 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
3. GRUP: İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜ A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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