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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

A

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) Öğretmenimin “Kitaplar, yaşam çileleri (zahmet, sıkıntı) insan yapar kişiyi.” sözünü şimdilerde daha iyi anlıyordum.
D) Bütün edebiyat tarihini kapsayacak bir çalışma
hâlihazırda (her zaman) mevcut değildir.

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. Milletler Cemiyeti aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda kurulmuştur?
A) Trablusgarp Savaşı
B) Balkan Savaşları
C) I. Dünya Savaşı
D) II. Dünya Savaşı

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

tirilmek isteniyorsa her şeyden önce bu bireylerin; - - - - hoş görülmesi, onların hata yapmaktan
korkmamaları hatta düşünceleri isabetsiz olsa bile
kendilerinin olumsuz - - - -  onlara hissettirilmelidir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere anlam akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangileri
getirilmelidir?
A) duyarlı – çevresinde – davranışları
B) ideal – ailesi tarafından – yargılamaları
C) yaratıcı – yetişkinlerce – eleştirilmeyeceği
D) gelenekçi – eğitimcilerin – karşılanmayacağı

5. Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından
kurulan cemiyetlerden biri değildir?
A) Wilson Prensipleri Cemiyeti
B) Mavri Mira Cemiyeti
C) Alyans İsrailit Cemiyeti
D) Taşnak Cemiyeti
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6. Sivas Kongresi’nin toplanmasına aşağıdaki-

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

lerden hangisinde karar verilmiştir?

sosyal hizmetler mütehassısı aşağıdaki sınıflardan hangisinin kapsamındadır?

A) Havza Genelgesi’nde
B) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
C) Erzurum Kongresi’nde
D) Amasya Genelgesi’nde

masına ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden
hangisi ile düzenlenir?

A) Kanun
C) Genelge

B) Tüzük
D) Yönetmelik
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7. T.C. Anayasası’na göre kişisel verilerin korun-

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

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 3
yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (istisnai
durumlar hariç) memuriyete giriş derece ve
kademeleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9/1

B) 10/1

C) 10/2

D) 10/3

11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

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

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?

hangisi siyasi haklar ve ödevler ile ilgilidir?

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) Eylül
C) Kasım
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B) Ekim
D) Aralık
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12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

15. 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

A) Sağlık Bakanlığı
B) Dışişleri Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı
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13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A

16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

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

17. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

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

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

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

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

B) On sekiz
D) Otuz altı
4
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18. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

21. 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?

A

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?

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

A) Üç

B) Beş

C) Yedi

D) On

19. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

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
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22. 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

B) On beş

C) Yirmi

D) Otuz

23. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına
Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

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

20. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

göre “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır.
B) Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.
C) Kurulun sekretarya hizmetleri İçişleri Bakanlığı
tarafından yerine getirilir.
D) Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve
usuller Cumhurbaşkanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.
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24. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

27. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer

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

B) Altı

C) Yedi

A

Değiştirme Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilatını ifade eder?

D) Sekiz

A) Hizmet bölgesi
C) Bakanlık

B) Hizmet alanı
D) Kurum

25. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yüksel-

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

28. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer
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me ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre
“görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda
aranacak özel şartlar” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

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.

26. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yüksel-

me ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre
“sınavların duyurusu ve başvuru” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bakanlıkça belirlenmeyen unvanlı kadrolar için
sınav açılamaz.
B) Resmi internet 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.

29. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne

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) Adalet Bakanlığı
B) Dışişleri Bakanlığı
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
D) Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı
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30. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre

33. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “Biçimli
belgeyi ifade eder.” şeklinde aşağıdakilerden
hangisi tanımlanmıştır?

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

A) Form
C) Format

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
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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.

31. İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne

B) Belge
D) Üst yazı

34. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

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

35. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il ve ilçe

32. İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ne

kurulması aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

göre merkez teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında
görevli şoförün üst disiplin amiri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bakan
C) Genel Müdür

A

A) Cumhurbaşkanı onayı
B) Kanun
C) İçişleri Bakanlığının tasvibi
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı

B) Kurul Başkanı
D) Şube Müdürü
7
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36. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “valilerin

39. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

hukuki durumları, görev ve yetkileri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

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

makam devir ve teftiş sonucunu bir raporla
aşağıdakilerden hangisine bildirir?
A) İçişleri Bakanına
B) Valiye
C) Cumhurbaşkanına
D) İl idare şube başkanlarına

A) Cumhurbaşkanı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Adalet Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı
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37. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre kay-

A

38. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

40. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisinin
mal bildiriminde bulunması zorunlu değildir?
A) Noterler
B) Muhtarlar
C) Sendika başkanları
D) Gazete sahibi gerçek kişiler

41. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

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

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

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

A) İçişleri Bakanlığı
B) İlgili valilikler
C) Hazine ve Maliye Bakanlığı
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
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42. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

45. 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.

dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre
gösterilmeyen hâllerde Danıştay’da en fazla kaç
gündür?
A) On beş
C) Altmış

B) Otuz
D) Yetmiş beş

A) Vali
B) Vali yardımcısı
C) İçişleri Bakanı
D) Kaymakam
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43. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre

A

46. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

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

44. 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.

47. 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?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
C) Cumhurbaşkanı
D) İçişleri Bakanı
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48. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre “ka-

51. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat,

bahatten dolayı sorumluluğun esasları” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre “Harita
işlerini yürütmek ve gizliliği olan haritaları valilik
adına koruyup saklamak” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Kabahat, icrai veya ihmali davranışla işlenebilir.
B) Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış
çocuk hakkında idari para cezası uygulanamaz.
C) Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hâllerde, hem kasten hem de taksirle
işlenebilir.
D) Türk Ceza Kanunu’nun hata hâllerine ilişkin
hükümleri, ancak taksirle işlenen kabahatler
bakımından uygulanır.

para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın
tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç
kaç gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir?
A) On
C) Yirmi

B) On beş
D) Otuz

A) İl yazı işleri müdürlüğü
B) İl idare kurulu müdürlüğü
C) İdare ve denetim müdürlüğü
D) İl basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü
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49. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre idari

A

52. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Ar-

şiv Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre “araştırmaya
açık malzeme için tanıtıcı rehber ve katalog hazırlamak” aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) Kurum arşivi
B) Alt birim arşivi
C) Taşra birim arşivi
D) Merkez birim arşivi

53. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı

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

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

A) Sistem
B) Elektronik belge
C) Elektronik defter
D) Elektronik ortam
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54. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın-

57. 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?

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

B) Kocaeli
D) İstanbul

A) Üç ay
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A) İzmir
C) Ankara

55. 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

B) Altı ay

C) Bir yıl

D) İki yıl

58. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller

Hakkında Kanun’a göre Türkiye’nin içinde ve
dışında Devlet adına yalnız aşağıdaki günlerden hangisinde tören yapılır?
A) 23 Nisan
B) 19 Mayıs
C) 30 Ağustos
D) 29 Ekim

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

A) İş yerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet
ve makineleri bulunamaz.
B) 12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli
veya vasileriyle iş yerlerine girebilirler.
C) 18 yaşından küçükler yanlarında veli veya
vasileri olmadan saat 19.00’dan sonra iş yerlerine alınmazlar.
D) Güvenlik amacıyla iş yerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü
(en az 3 mega piksel) ve “IR” (gece görüşlü)
kamera kayıt sistemi kurulur.
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59. 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu’na göre

bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak,
özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları,
hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı aşağıdakilerden hangisinde gösterilir?
A) Kanun
B) Tüzük
C) Yönetmelik
D) Genelge
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60. Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamaya-

63. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuru-

cak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi
Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik’e göre
valilik ve kaymakamlıklarda toplanan bayrakları yok etme işlemi, valinin ve kaymakamın
belirleyeceği kaç kişilik bir komisyon gözetiminde yapılır?
A) İki

B) Üç

C) Dört

A

luş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında
Yönetmelik’e göre kurullar, Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası programı çerçevesinde
yapılan faaliyetleri içerir bir raporu en geç ne
kadar süre içerisinde valilik kanalıyla Başkanlığa gönderir?

D) Beş

A) Yedi gün
C) Bir ay

B) On beş gün
D) Üç ay

tuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi
Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar
Yönetmeliği’nin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinde Başkent
dışındaki tören ve kutlamalarda aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Dışişleri Bakanlığı
C) Cumhurbaşkanlığı
D) Gençlik ve Spor Bakanlığı
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61. Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kur-

64. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre ulusla-

rarası anlaşmalar gereğince askeri birlikler/
birlikler hâlinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
mensuplarına verilecek harcırahın esasları
ve miktarı aşağıdakilerden hangisi tarafından
tespit olunur?
A) Hazine ve Maliye Bakanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Millî Savunma Bakanı
D) İçişleri Bakanı

62. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuru-

luş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında
Yönetmelik’e göre “kurul toplantı esasları” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplantılar nedeniyle üyelere herhangi bir
ücret ödenmez.
B) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
toplanır ve oy birliği ile karar verir.
C) Kurul toplantılarına illerde vali veya valinin
görevlendireceği bir vali yardımcısı, ilçelerde
kaymakam başkanlık eder.
D) Kurul Başkanı ve üyeleri; kendileri, alt ve üst
soylarından biri ve eşleri ile ilgili olan konuların
görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.

65. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre bölge

düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu
memur için tespit olunan gündelik miktarının
kaç katı gündelik olarak ödenir?
A) 1,5
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B) 1,3

C) 1,1

D) 0,9
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66. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre yeni

69. 442 sayılı Köy Kanunu’na göre “bir köyün

iskân nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000
ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde, aşağıdakilerden hangisinin kararı ile
belediye kurulabilir?

A

sınırının çizimi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Bir köyün sınırının mutlaka diğer köyün sınırıyla birleşmesi lazım gelmelidir.
B) Sınır mümkün olduğu kadar kolay anlaşılacak
surette dereler, tepeler, yollar veya diğer değişmeyen işaretli yerlerden geçmelidir.
C) Bir köyün malı olan yaylaların o köy ihtiyar
meclisi tarafından ayrıca sınırı çizilmekle beraber bu sınır kâğıdı asıl köyün sınır kâğıdı ile
birleştirilmelidir.
D) Bir köy ahalisinden bazı kimselerin başka bir köy
arazisi içinde kalan dağınık tarla, bağ, bahçe gibi
yerleri sahibinin bulunduğu köyün sınırında değil
öteki köyün sınırında gösterilmelidir.

67. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre “sınırların
kesinleşmesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Kesinleşen sınırlar zorunlu nedenler olmadıkça beş yıl süre ile değiştirilemez.
B) Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve
valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanının onayı
ile kesinleşir.
C) Kesinleşen sınırlar, valilikçe yerinde uygulanmak suretiyle taraflara gösterilir ve durum bir
tutanakla belirlenir.
D) Kesinleşen sınır kararları ile dayanağı olan
belgelerin birer örneği; belediyesine, mahallî
tapu dairesine, il özel idaresine ve o yerin
mülkî idare amirine gönderilir.
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A) Vali
B) İçişleri Bakanı
C) Çevre ve Şehircilik Bakanı
D) Cumhurbaşkanı

70. 442 sayılı Köy Kanunu’na göre aşağıdakiler-

den hangisi köylünün mecburi işlerinden biri
değildir?
A) Evlerde odalarla ahırları bir duvarla birbirinden
ayırmak
B) Yaylımlara başlı başına hayvan salmamak ve
ortaklama çayırları biçmemek
C) Hükûmet tarafından sağlık işlerinde kullanılmak üzere verilecek ilaçları korumak
D) Köylerdeki kuyu ağızlarına bir arşın yüksekliğinde bilezik ve etrafını iki metre eninde harçlı
döşeme ile çevirmek

68. Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin

sona ermesinden itibaren - - - - yıl süreyle, meclis
üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin
sona ermesinden itibaren - - - - yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya
veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.
5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre verilen
hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi
getirilmelidir?
A) bir - bir
B) bir - üç
C) iki - bir
D) iki - üç

71. 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunu’na
göre soruşturma en geç kaç gün içinde tamamlanarak karara bağlanır?
A) 5

13

B) 7

C) 10

D) 15

A
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72. 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

74. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzle-

Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunu’na
göre “kararın uygulanması ve güvenlik kuvvetlerinin görevi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

rin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama
Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik’e göre
kararın, evrakın infaz memuruna verildiği
tarihten itibaren en geç kaç gün içinde infaz
edilmesi zorunludur?
A) Bir
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A) Karar gereğinin, kararın infaz memuruna geldiği tarihten itibaren en geç 10 gün içinde yerine
getirilmesi zorunludur.
B) Karar vermeye yetkili makamın gerekli göreceği durumlarda, infaz memuruna teknik yönden
yardımcı olmak üzere yeteri kadar memur
görevlendirilir.
C) Mahallin en büyük mülki idare amirinin yazılı
emri ile güvenlik kuvvetlerince, gerek soruşturma, gerekse kararın yerine getirilmesi sırasında mahallinde, gerekli önlemler alınır.
D) Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararlar, karar vermeye yetkili amirce
görevlendirilecek infaz memuru tarafından,
taşınmaz malın yerinde ve o andaki durumu
ile zilyedine, tüzel kişiliğe veya kamu idareleri,
kamu kurumları ve kuruluşlarına teslim edilmesi suretiyle yerine getirilir.

B) Üç

C) Beş

D) Yedi

75. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme
ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında
Yönetmelik’e göre ana köy nüfusunun kaçtan
aşağı düşmesi hâlinde, istekler Bakanlıkça
reddedilir?
A) 150

B) 250

C) 500

D) 750

76. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme
ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında
Yönetmelik’e göre “yetkili kurulların incelemesi”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

73. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama
Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik’e göre
“başvuru” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için yetkili makamlara başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi yetkilidir.
B) Kan hısımları ile sıhri hısımlar tarafından zilyet
adına yapılan başvurular işleme konulur.
C) Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz
veya müdahalelerde, köy halkından herhangi
biri de yetkili makama başvuruda bulunabilir.
D) Posta ile yapılan başvurular üzerine, başvurunun kanuni süresi içinde bizzat veya kanuni
temsilcisi tarafından yapılması gerektiği başvuru sahibine yazılı olarak duyurulur.
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A) İhtilafın birden fazla il arasında olması hâlinde,
ilgili illerin idare kurulları veya görevlendirecekleri komisyonlar önceden sağlanan mutabakat
çerçevesinde, anlaşmazlık mahallinde buluşarak müştereken inceleme yaparlar.
B) İl İdare Kurulları karar vermeden önce, bizzat
veya görevlendirecekleri komisyon marifetiyle sınır anlaşmazlıklarını yerinde incelemek
zorundadırlar.
C) İki il yetkililerinin, anlaşmayı yerinde incelemek
üzere, bir araya gelmeleri mümkün olmazsa,
buluşmama sebebini açıklayan bir tutanak tutulur ve tek yönlü inceleme yapılır.
D) İl genel meclisinin hazırladığı dosya, valilikçe il
idare kuruluna gönderilir.

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

77. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre der-

79. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre ilanen

nekler, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve
gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hangi ayın sonuna
kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler?

tebliğ, son ilan tarihinden itibaren kaç gün
sonra yapılmış sayılır?
A) 1

B) 3

C) 5

D) 7

B) Haziran
D) Aralık

78. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre “kamu

yararına çalışan dernekler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
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A) Nisan
C) Eylül

A

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

A) Kamu yararına çalışan dernekler en az üç
yılda bir denetlenir.
B) Kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilir.
C) Kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, kaybedilmesi ve gerekli belgeler ile
diğer esas ve usuller genelge ile düzenlenir.
D) Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, en az iki yıldan beri
faaliyette bulunması şarttır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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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
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

B
C
D
C
A
D
A
D
A
D
B
C
A
D
C
B
A
B
D
C

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

C
D
C
A
B
D
D
A
C
D
C
B
A
D
B
A
B
C
A
B

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

A
D
C
A
D
B
A
D
B
C
B
A
D
C
A
C
B
D
C
B

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

A
B
C
B
C
D
B
C
A
C
D
A
B
C
A
D
A
B
D
B

