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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. 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.
3. 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.
4. 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 siyah kurşun 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.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. İnsan, düşüncelerini kendi varlığıyla eş değer

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün anlamı ayraç içinde yanlış verilmiştir?

tuttuğunda eskiyen, tozlanan ve çürüyen fikirlerinin bekçiliğini yapmaktan; düşüncelerine karşı en
ufak bir tehdit gördüğünde karşısındakini eleştirmekten hiç vazgeçmeyecek mi? Düşüncelerinle
kendini özdeşleştirirsen elbette vazgeçmez, hep
tetikte olursun. Her şeye “hayır” dersin. Her şeye
“ama” kulpu takarsın. Düşüncelerinin tıpkı bulutlar
gibi gelip geçici olduğunu bilirsen onları sadece
izlersin. Diyelim ki ben elma yeşil olur diyorum,
sen de elma dediğin kırmızı olur düşüncesine sahip olduğun için benim düşüncemi kendi
düşüncene, düşünceni benliğinle özdeşleştirdiğin
için de varlığına tehdit görüp küplere biniyorsun.
Hâlbuki elma yeşil de olur, kırmızı da.

A) İnsanlar iyi geçinmek (uzlaşmak, anlaşmak)
istiyorsa karşısındakinin kusurlarını hoş görebilmelidir.
B) Merak; öğrenmenin başlangıcı, keşfetmenin
anahtarı (araç, vasıta) ve eleştirel düşüncenin
olmazsa olmazıdır.
C) Bütün edebiyat tarihini kapsayacak bir çalışma
hâlihazırda (her zaman) mevcut değildir.
D) Öğretmenimin “Kitaplar, yaşam çileleri (zahmet, sıkıntı) insan yapar kişiyi.” sözünü şimdilerde daha iyi anlıyordum.

A) Düşünce, doğası gereği içinde filizlendiği bilinci kendisine tabi kılar.
B) İnsan, düşüncelerine hapsolmamalı, zamanla
değişebileceğini bilmelidir.
C) Kişisel gelişimimiz için düşünce özgürlüğümüze set çekmemeliyiz.
D) Benliğimizi, düşüncelerimize sahip çıktığımız
sürece koruyabiliriz.
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Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

4. Gün ağarırken azığım yanımda yola düştüm. Yol-

2. Farklı fikirler ortaya koyabilen - - - - bireyler yetiş-

da birkaç köylü dışında kimseyi göremiyordum.
Ağır aksak adımlarıma rüzgâr eşlik etmek istercesine saçlarımda geziniyor. Hatta sırrımı kimselere
söylemeyen güneş bile dağların eteğine tutunarak
bana arkadaş oluyor.

tirilmek isteniyorsa her şeyden önce bu bireylerin; - - - - hoş görülmesi, onların hata yapmaktan
korkmamaları hatta düşünceleri isabetsiz olsa bile
kendilerinin olumsuz - - - -  onlara hissettirilmelidir.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin birden fazla örneği vardır?

Bu cümlede boş bırakılan yerlere anlam akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangileri
getirilmelidir?

A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü daralması
D) Ünsüz türemesi

A) duyarlı – çevresinde – davranışları
B) ideal – ailesi tarafından – yargılamaları
C) yaratıcı – yetişkinlerce – eleştirilmeyeceği
D) gelenekçi – eğitimcilerin – karşılanmayacağı
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5. Milletler Cemiyeti aşağıdaki savaşlardan han-

8. Aşar vergisinin kaldırılması hangi alanda yapı-

gisinin sonucunda kurulmuştur?

lan inkılaplarla ilgilidir?

6. Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından
kurulan cemiyetlerden biri değildir?
A) Wilson Prensipleri Cemiyeti
B) Mavri Mira Cemiyeti
C) Alyans İsrailit Cemiyeti
D) Taşnak Cemiyeti

A) Eğitim
C) Hukuk
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A) Trablusgarp Savaşı
B) Balkan Savaşları
C) I. Dünya Savaşı
D) II. Dünya Savaşı

B) Tarım
D) Sağlık

9. T.C. Anayasası’na göre kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden
hangisi ile düzenlenir?
A) Kanun
B) Tüzük
C) Genelge
D) Yönetmelik

10. T.C. Anayasası’na göre aşağıdaki hükümlerden

7. Sivas Kongresi’nin toplanmasına aşağıdaki-

hangisi siyasi haklar ve ödevler ile ilgilidir?

lerden hangisinde karar verilmiştir?

A) Devlet, başarılı sporcuyu korur.
B) Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.
C) Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
D) Vatan hizmeti, her Türk’ün hakkı ve ödevidir.

A) Havza Genelgesi’nde
B) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
C) Erzurum Kongresi’nde
D) Amasya Genelgesi’nde
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11. T.C. Anayasası’na göre Yüksek Seçim Kurulu

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

kaç asıl ve kaç yedek üyeden oluşur?

sosyal hizmetler mütehassısı aşağıdaki sınıflardan hangisinin kapsamındadır?

A) Üç asıl, beş yedek
B) Dört asıl, yedi yedek
C) Beş asıl, üç yedek
D) Yedi asıl, dört yedek

12. T.C. Anayasası’na göre ödenek ve yollukların
en çok kaç aylığı önceden ödenebilir?
A) Üç
C) Beş

B) Dört
D) Altı
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A) Teknik Hizmetler Sınıfı
B) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
C) Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
D) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (istisnai
durumlar hariç) memuriyete giriş derece ve
kademeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9/1
C) 10/2

B) 10/1
D) 10/3

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın hangi ayının
sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına
bildirmek zorundadır?

müracaat ve şikâyetler ile ilgili esas ve usuller
aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

A) Kanun
C) Genelge

15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 3

B) Tüzük
D) Yönetmelik

A) Eylül
C) Kasım
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17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi
hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer
hususlar belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin görüşü alınmaz?

A) Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi hâlinde aylıksız vekâlet asıldır.
B) Köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşireliğe ait
boş kadrolara Hazine ve Maliye Bakanlığının
izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile
açıktan vekil atanabilir.
C) Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda otuz
günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için
üç gün yıllık izin verilir.
D) Bu Kanun’a tabi kurumlarda, mali, nakdi ve
ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması hâlinde bu kadrolara işe
başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı
verilmek suretiyle memurlar arasından atama
yapılabilir.

ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,
ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer
hususlar aşağıdakilerden hangisinin kararı ile
tespit olunur?
A) Cumhurbaşkanı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı
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18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) Sağlık Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı

“eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?
A) Kınama
B) Uyarma
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

22. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne
göre mülki protokol ve merasim hizmetlerini
düzenlemek görev ve yetkisi İçişleri Bakanlığının hangi hizmet birimine aittir?

memura, aylık ve özlük hakları korunarak,
verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine,
kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli
bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde
en fazla kaç aya kadar izin verilir?
A) On iki
C) Yirmi dört

21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) Strateji Geliştirme Başkanlığı
B) İller İdaresi Genel Müdürlüğü
C) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
D) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

B) On sekiz
D) Otuz altı
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23. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

26. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne
göre Bakanlıkça yürütülen e-Devlet ve yalınlaştırma çalışmalarına teknolojik destek
vermek görev ve yetkisi İçişleri Bakanlığının
hangi hizmet birimine aittir?

göre kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar
tarafından, ilgili kişiye en az kaç gün önceden
haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla
açıklanabilir?

göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru
sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren en geç kaç gün içinde
Kurula itiraz edebilir?

A) Beş
C) On

B) Yedi
D) On beş

A) Üç
C) Yedi
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A) Personel Genel Müdürlüğü
B) Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
C) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
D) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

24. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

A

B) Beş
D) On

27. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına

Dair Kanun’a göre Türk vatandaşlarının ve
Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri
ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların
sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı
hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün
içinde gerekçeli olarak cevap verilir?
A) On
C) Yirmi

B) On beş
D) Otuz

28. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına

25. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

göre “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde
gösterilir.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden
yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili
olanlar incelenirler.
C) İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye
Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca
gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır.
D) Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile
ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı
ile başvurma hakkına sahiptirler.

A) Kurulun sekretarya hizmetleri İçişleri Bakanlığı
tarafından yerine getirilir.
B) Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.
C) Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır.
D) Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve
usuller Cumhurbaşkanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

6

A

ŞUBE MÜDÜRÜ

29. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

32. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yüksel-

Araştırması Kanunu’na göre Değerlendirme
Komisyonu en az kaç kişiden oluşur?

A) Beş
C) Yedi

me ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre
“sınavların duyurusu ve başvuru” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) Altı
D) Sekiz

A) Bakanlıkça belirlenmeyen unvanlı kadrolar için
sınav açılamaz.
B) Resmi İnternet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili adaylara
ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmaz.
C) Boş bulunan kadrolar için başvurular, ataması Bakanlığa ait olan unvanlar için Personel
Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilgili
valiliklere yapılır.
D) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği
sınavı için hazırlanan ilan Bakanlık merkez ve
taşra teşkilatı personeline sınav tarihinden en
az bir ay önce bildirilir.

Araştırması Kanunu’na göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde
edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması hâlinde en az kaç yılın sonunda
değerlendirme komisyonlarınca silinir ve yok
edilir?
A) İki
C) Dört

B) Üç
D) Beş

31. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yüksel-

me ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre
“görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda
aranacak özel şartlar” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
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30. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

A) Uzman kadrosuna atanabilmek için fakülte
veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak
B) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az ön
lisans mezunu olmak
C) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için en az
dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak
D) İlçe nüfus müdürü kadrolarına atanabilmek
için fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu
olmak

33. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yüksel-

me ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre
“yazılı sınav” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
B) Yazılı sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilir.
C) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavları yazılı olmak üzere tek aşamada
yapılır.
D) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar,
Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde yazılı
sınava tabi tutulur.

34. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilatını ifade eder?
A) Hizmet bölgesi
B) Hizmet alanı
C) Bakanlık
D) Kurum
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35. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer De-

38. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre

ğiştirme Yönetmeliği’ne göre 4. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi kaç yıldır?
A) Bir
C) Üç

“disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarının
başkan ve üyelerinin görev süresi ile görevlendirilemeyecek olanlar” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

B) İki
D) Dört

A) Süresi dolanlar aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
B) Disiplin kurulları ve/veya yüksek disiplin
kurullarının başkan ya da üyeliği aynı kişide
birleşemez.
C) Disiplin kurullarının ve yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir.
D) Aylıktan kesme cezası alanlar on yıl boyunca
disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurullarında
görevlendirilemez.

Değiştirme Yönetmeliği’ne göre “zorunlu çalışma süreleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) 1. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi
altı yıldır.
B) 2. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi
beş yıldır.
C) 3. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi
dört yıldır.
D) Her grup hizmeti için tespit edilen zorunlu
hizmet süresi, o grup içindeki illerden birisinde
geçirilebileceği gibi birden çok ilde de geçirilebilir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

36. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer

39. İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri

Yönetmeliği’ne göre merkez teşkilatı Bakanlık
daire başkanlıklarında görevli şube müdürünün disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakan
B) Genel Müdür
C) Daire Başkanı
D) Özel Kalem Müdürü

40. İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri

37. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne

Yönetmeliği’ne göre merkez teşkilatı Teftiş
Kurulu Başkanlığında görevli şoförün üst
disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

göre il özel idareleri, belediyeler ve bağlı
kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahallî
idare birliklerinde görevli memurların disiplin
amirleri İçişleri Bakanlığı ile aşağıdakilerden
hangisince müştereken hazırlanan ve yürürlüğe konulan yönetmelikte gösterilir?

A) Bakan
B) Kurul Başkanı
C) Genel Müdür
D) Şube Müdürü

A) Adalet Bakanlığı
B) Dışişleri Bakanlığı
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
D) Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı
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41. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

44. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “Biçimli
belgeyi ifade eder.” şeklinde aşağıdakilerden
hangisi tanımlanmıştır?
A) Form
C) Format

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “muhatap”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bağlı, ilgili veya ilişkili idarelere gönderilecek
belgeler doğrudan o idareye gönderilebilir.
B) Birden fazla muhataba iletilecek dağıtımlı belgelerin muhatap bölümüne “DAĞITIM YERLERİNE” ibaresi yazılır.
C) Muhatabın idare veya özel hukuk tüzel kişisi
olması durumunda, adı büyük harflerle ve
sonuna yönelme hâl eklerinden uygun olanı
getirilerek yazılır.
D) İdare dışına gönderilen belgelerde, gerekiyorsa belgenin gideceği yerin adresi, muhatap
satırının altına, satırın sol tarafına tüm harfleri
büyük olarak yazılır.

B) Belge
D) Üst yazı

A) Belgeler, A4 (210x297 mm) boyutu dikkate
alınarak hazırlanır.
B) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler
ayrıca çıktısı alınarak el yazısıyla atılan imza
ile imzalanır.
C) Zorunlu hâllerde veya olağanüstü durumlarda resmî yazışmalar, el yazısıyla imzalanan
belgelerle yapılır.
D) Kamu kurum ve kuruluşlarınca resmî yazışmalar, elektronik ortamda e-Yazışma Teknik
Rehberi’ne uygun olarak hazırlanan ve güvenli
elektronik imza ile imzalanan belgelerle yapılır.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

42. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “belgenin özellikleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A

43. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

45. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il ve ilçe

kurulması aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
A) Kanun
B) Cumhurbaşkanı onayı
C) İçişleri Bakanlığının tasvibi
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı

46. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “valilerin

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “belgenin bölümleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

hukuki durumları, görev ve yetkileri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün işleri
doğrudan doğruya valiliklere yazarlar.
B) İlin her yönden genel idare ve genel gidişini
düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.
C) Vali, ilde bakanların temsilcisi ve idari yürütme
vasıtasıdır.
D) Vali, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
ve diğer mevzuatın neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve talimat ve emirleri yürütmekle ödevlidir.

A) Belge üzerinde en fazla iki logo kullanılabilir.
B) İdareler, tercihen kurumsal logo kullanabilir.
C) İdare, logo kullanmak istediğinde sayfanın üst
boşluğu 0,5 cm olarak düzenlenir.
D) Belge üzerinde iki ayrı logo kullanıldığında
“Başlık” alanını ortalayacak şekilde hiyerarşi
yönünden üst olan idareye ait logo sağda
kullanılır.
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47. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre kay-

50. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

makam devir ve teftiş sonucunu bir raporla
aşağıdakilerden hangisine bildirir?

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre siyasi parti genel başkanları aşağıdaki
mercilerden hangisine mal bildiriminde bulunurlar?

A) Valiye
B) İçişleri Bakanına
C) Cumhurbaşkanına
D) İl idare şube başkanlarına

lisi yılda bir defa hangi ayın başında toplanır?
A) Ocak
C) Ekim

B) Haziran
D) Aralık

A) İçişleri Bakanlığına
B) Cumhurbaşkanlığına
C) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

48. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre bucak mec-

51. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi,
sayısı, neleri kapsayacağı ve mercine nasıl
ulaştırılacağı hususları ile Kanun’un uygulanması bakımından gerekli görülecek diğer
konular, aşağıdakilerden hangisi tarafından
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir?
A) Cumhurbaşkanı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Adalet Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı

52. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

49. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüş-

Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisinin
mal bildiriminde bulunması zorunlu değildir?

vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre
mal bildirimlerinin seçimle gelinen görevlerde
seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen en geç ne
kadar süre içinde verilmesi zorunludur?
A) Bir ay
C) Bir yıl

A

A) Noterler
B) Gazete sahibi gerçek kişiler
C) Sendika başkanları
D) Muhtarlar

B) İki ay
D) İki yıl
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53. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

56. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre

Yönetmelik’e göre belediye başkanları için
mal bildiriminin verileceği merci aşağıdakilerden hangisidir?

dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre
gösterilmeyen hâllerde Danıştay’da en fazla kaç
gündür?

A) İlgili valilikler
B) İçişleri Bakanlığı
C) Hazine ve Maliye Bakanlığı
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

A) On beş
C) Altmış

57. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

A) Yedi gün
C) Bir ay

B) On beş gün
D) İki ay

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

54. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

Yönetmelik’e göre yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya
atananlar için, göreve başlama tarihini izleyen
en geç ne kadar süre içinde mal bildiriminin
verilmesi zorunludur?

B) Otuz
D) Yetmiş beş

55. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

göre “tebligat ve cevap verme” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren yetmiş beş gün içinde cevap
verebilirler.
B) Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının
vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ
edilir.
C) Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği
davalıya, davalının vereceği savunma davacıya tebliğ olunur.
D) Davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı veya
onaylı örneği idarenin savunması ile birlikte,
Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına
gönderilir.

58. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

göre “genel esaslar” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili
merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dava konusu kararın ve belgelerin asılları
veya örnekleri dava dilekçesine eklenir.
B) Davacılara, kayıt tarih ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kâğıdı verilir.
C) İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin
hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.
D) Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava
açabilmesi için davaya yol açan maddi olay
veya hukuki sebeplerin farklı olması gerekir.

A) Vali
B) Kaymakam
C) İçişleri Bakanı
D) Vali yardımcısı
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59. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

62. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Gö-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
“ön inceleme” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

rev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre “Valilik ve
kaymakamlık birimlerince tutulması zorunlu olan
defterlerde yer alan bilgileri kapsayan elektronik
kayıtların bütününü ifade eder.” şeklinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

A) Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden
fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.
B) Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye
yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda
daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme
olması hâlinde müracaatı işleme koymazlar.
C) İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili
merciin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır.
D) Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında
çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön
incelemelerinde görevlendirilebilir.

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
itirazlar, öncelikle incelenir ve en geç ne kadar
süre içinde karara bağlanır?
A) On beş gün
C) Altı ay

B) Üç ay
D) Bir yıl

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

60. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

A) Sistem
B) Elektronik belge
C) Elektronik defter
D) Elektronik ortam

63. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat,

Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre “Harita
işlerini yürütmek ve gizliliği olan haritaları valilik
adına koruyup saklamak” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) İl yazı işleri müdürlüğü
B) İl idare kurulu müdürlüğü
C) İdare ve denetim müdürlüğü
D) İl basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü

61. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Gö-

revlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a
göre Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında
soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

64. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv
Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre “araştırmaya açık
malzeme için tanıtıcı rehber ve katalog hazırlamak”
aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
C) Cumhurbaşkanı
D) İçişleri Bakanı

A) Kurum arşivi
B) Alt birim arşivi
C) Taşra birim arşivi
D) Merkez birim arşivi
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65. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı

68. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre “arşivlerde kullanılacak raflar” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

Kanunu’na göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A) 1 metre uzunluğundaki bir raf 100 kg yükü
taşıyacak sağlamlıkta yapılır.
B) Raflar pencerelere dik olacak şekilde yerleştirilir.
C) Raf yapımında ahşap malzeme kullanılır.
D) Raflar, yerden 10–15 cm yükseklikte ve raf
aralıklarının yüksekliği klasör boyundan biraz
fazla yapılır.

A) Hazine ve Maliye Bakanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Ticaret Bakanı
D) İçişleri Bakanı

Kanunu’na göre “kamu maliyesinin temel ilkeleri”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu malî yönetimi malî disiplini sağlar.
B) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap
verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır.
C) Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal
hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve
yürütülür.
D) İlgili kanunlardaki hükümler saklı kalmak
kaydıyla, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye
Bakanlığınca belirlenir ve izlenir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

66. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

67. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol

Kanunu’na göre sosyal güvenliğe yönelik
kanun tekliflerinde en az kaç yıllık aktüeryal
hesaplara yer verilir?
A) Üç
C) On

A

B) Beş
D) Yirmi
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69. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın-

ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun’a göre “yer sağlayıcının yükümlülükleri”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya
bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkan tarafından
yüz bin Türk lirasından bir milyon Türk lirasına
kadar idari para cezası verilir.
B) Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek
usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin
niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.
C) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol
etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz
konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlüdür.
D) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin
trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla
olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre
kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu,
bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

ŞUBE MÜDÜRÜ

70. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın-

73. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Dü-

ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun’a göre Erişim Sağlayıcıları Birliğinin
merkezi hangi ilimizdedir?
A) İzmir
C) Kocaeli

zenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’e göre yer sağlayıcı, trafik bilgisini
en fazla ne kadar süre saklamakla yükümlüdür?

A) Üç ay
C) Bir yıl

B) İstanbul
D) Ankara

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

71. Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim
Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet
Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’e göre faaliyetini sona
erdiren erişim sağlayıcı, İnternet ortamında
gerçekleştirilen her türlü erişim hizmetine
ilişkin olarak son kaç yıla ait erişim sağlayıcı
trafik bilgilerini Kurum’a teslim etmekle yükümlüdür?
A) Bir

B) İki

C) Üç

A

D) Dört

72. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında
Yönetmelik’e göre “işyerlerinde uyulması gereken kurallar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet
ve makineleri bulunamaz.
B) 12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli
veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
C) 18 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 19.00’dan sonra işyerlerine
alınmazlar.
D) Güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü
(en az 3 mega piksel) ve “IR” (gece görüşlü)
kamera kayıt sistemi kurulur.
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B) Altı ay
D) İki yıl

74. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin

Genel Yönetmelik’e göre temel eğitimin süresi
kaç aydan çok olamaz?
A) Bir

B) İki

C) Üç

D) Dört

75. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Ge-

nel Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi
Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonlarının
görevlerindendir?
A) Eğitici personel temin etmek
B) Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek
C) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak
D) Eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde
yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak

ŞUBE MÜDÜRÜ

76. İçişleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştiril-

79. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre ilanen

melerine İlişkin Yönetmelik’e göre “genel ilkeler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

tebliğ, son ilan tarihinden itibaren kaç gün
sonra yapılmış sayılır?

melerine İlişkin Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlık Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun görevlerindendir?
A) Sınavları yapmak ve değerlendirmek
B) Eğitimin yardımcı malzemesini sağlamak
C) Adaylara yetecek kadar salon temin etmek
D) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak

A) 1
C) 5

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Eğitimleri başarı ile tamamlayamayan aday
memurlar, asli memurluğa atanamazlar.
B) Eğitimler, aday memurların tahsil derecelerine
göre düzenlenir ve yürütülür.
C) Eğitimler, Bakanlığın Eğitim Birimiyle, ilgili
kuruluşun sorumluluğunda yapılır.
D) Eğitim sürelerine sınavlar dâhil değildir.

77. İçişleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştiril-

A

B) 3
D) 7

80. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden
hangisi tarafından çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) Millî Eğitim Bakanlığı

78. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre kendisine
tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar yazı
bilmez veya imza edemeyecek durumda ise
(istisnai durumlar hariç) hangi parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ yapılır?
A) Sol elinin başparmağı
B) Sağ elinin başparmağı
C) Sol elinin işaret parmağı
D) Sağ elinin işaret parmağı

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
15

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 KASIM 2021 TARİHİNDE YAPILAN
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
2. GRUP: ŞUBE MÜDÜRÜ A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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