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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. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

4. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

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

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

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

A) Beş
C) On
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A) Strateji Geliştirme Başkanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) İller İdaresi Genel Müdürlüğü
D) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

2. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

B

B) Yedi
D) On beş

5. 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.

3. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’ne
göre mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin
edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer
kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma
ve soruşturma yapmak görev ve yetkisi İçişleri Bakanlığının hangi hizmet birimine aittir?

6. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

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) Teftiş Kurulu Başkanlığı
B) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı
D) Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama
Dairesi Başkanlığı

A) Üç
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B) Beş

C) Yedi

D) On
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7. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

9. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına

göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu hazırlayacağı genel raporu, kurum ve kuruluşlar
tarafından kendisine iletilen raporlar ile birlikte her yıl hangi ayın sonuna kadar Türkiye
Büyük Millet Meclisine gönderir?
B) Nisan
D) Aralık

8. 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

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.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Şubat
C) Eylül

Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

B) On beş
D) Otuz

10. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına
Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık
esası gözetilmeksizin bu haktan yararlanabilirler.
B) Türkiye’de ikamet eden yabancılar dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan
yararlanabilirler.
C) Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerde dilekçe sahibinin iş veya ikametgâh
adresinin bulunması gerekir.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerden belli bir konuyu ihtiva etmeyenler
incelenemezler.

11. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

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

A) Beş
C) Yedi
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B) Altı
D) Sekiz
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12. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

14. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yüksel-

Araştırması Kanunu’na göre “Değerlendirme
Komisyonu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

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.
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A) Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması sonucunda elde edilen verilerin
değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme
Komisyonu kurulur.
B) Değerlendirme Komisyonu kendisine iletilen
verilere ilişkin subjektif değerlendirmelerini
yazılı olarak İdari İşler Başkanına sunar.
C) Millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz
birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam
edilecekler hakkındaki değerlendirme, ilgili
bakanlık ya da kamu kurumları bünyesindeki
Değerlendirme Komisyonunca yapılır.
D) Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum
içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli
birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde
kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilir.

B

15. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yüksel-

13. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yüksel-

me ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre
“yazılı sınav” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

me ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre
“görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda
aranacak özel şartlar” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.
B) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavları yazılı olmak üzere tek aşamada
yapılır.
C) Yazılı sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilir.
D) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar,
Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde yazılı
sınava tabi tutulur.

A) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az ön
lisans mezunu olmak
B) Uzman kadrosuna atanabilmek için fakülte
veya dört yıllık yüksekokul 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
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16. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

19. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre yüz
tam puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınavda en az kaç puan alanlar başarılı sayılır?

17. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre sınav kurulları başkan dâhil kaç üyeden oluşur?

A) Beş
C) Dokuz

A) İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ikinci kez itirazda
bulunulamaz.
B) Durumu uygun olmayan adaylara müracaatlarının reddedildiği, gerekçesi ile birlikte SMS ve
e-posta ile bildirilir.
C) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği
yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sınavı
yapan kurumla görüşülerek en geç otuz gün
içinde sonuçlandırılır.
D) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği
sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlar;
adaya durumunun uygun olmadığının SMS
ve e-posta ile bildirim tarihinden itibaren iki iş
günü içinde yapılır.

B) Elli
D) Yetmiş

B) Yedi
D) On bir
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A) Kırk beş
C) Altmış

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre “itiraz”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

20. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilatını ifade eder?
A) Hizmet bölgesi
C) Bakanlık  

B) Hizmet alanı
D) Kurum

18. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yüksel-

me ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne göre
“sınav kurulları ve görevleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır.
B) Kararlar oy birliğiyle alınır.
C) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav
kurulları ayrı oluşturulabilir.
D) Sınav kurullarının sekretarya hizmetleri valiliklerde il yazı işleri müdürlükleri tarafından
yerine getirilir.

21. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer De-

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

C) Üç

D) Dört
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22. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer

25. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliği’ne göre “zorunlu çalışma süreleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Değiştirme Yönetmeliği’ne göre ilçe yazı işleri
müdürü aşağıdakilerden hangisinin onayı ile
naklen, terfien veya yer değiştirme suretiyle
atanırlar?

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.

ğiştirme Yönetmeliği’ne göre il basın ve halkla
ilişkiler müdürü kadrolarına kurum içinden
veya kurum dışından sınavsız atanabilmek
için toplam kaç yıl hizmet süresine sahip
olmak gerekir?
A) Üç

B) Beş

C) Yedi

D) On

A) Personel Genel Müdürü
B) Vali
C) Cumhurbaşkanı
D) İçişleri Bakanı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer De-

B

26. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer De-

ğiştirme Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden
hangisi (daha önce bu görevlerde bulunup
başka kurumlara geçiş yapanlar hariç olmak
üzere) Bakanlık dışından naklen atama yapılabilecek kadrolardan biridir?
A) İl idare kurulu müdürü
B) İl sosyal etüt ve proje müdürü
C) İdare ve denetim müdürü
D) 112 acil çağrı merkezi müdürü

27. 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?

24. İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliği’ne göre özel kalem
müdürleri aşağıdakilerden hangisinin onayı ile
atanırlar?

A) Adalet Bakanlığı
B) Dışişleri Bakanlığı
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
D) Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı

A) Vali
B) Kaymakam
C) İçişleri Bakanı
D) Personel Genel Müdürü
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28. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre

31. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre
özlük dosyasına uyarma cezası işlenen devlet
memuru, cezanın uygulanma tarihinden itibaren kaç yıl geçtikten sonra, atamaya yetkili
amire başvurarak, verilmiş olan cezanın özlük
dosyasından silinmesini talep edebilir?

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

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.

“disiplin kurulları ile yüksek disiplin kurullarının
görüşme usulü, toplantı ve karar yeter sayısı” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başkan oyunu en son kullanır.
B) Oylamada çekimser kalınamaz.
C) Dört kişilik kurullar üye tam sayısıyla toplanır.
D) Oylama açık oyla yapılır ve oy çokluğu ile
karar verilir.

B) Üç

C) Dört

D) Beş

32. İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri
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29. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre

A) İki

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

33. İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri

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

B) Kurul Başkanı
D) Şube Müdürü

30. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre
karar, oylama tarihini izleyen en geç kaç gün
içinde gerekçeli olarak raportör tarafından
yazılır?
A) İki

B) Üç

C) Beş

D) Yedi

34. İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri

Yönetmeliği’ne göre taşra teşkilatı valilikte görevli uzman yardımcısının en üst disiplin amiri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vali
B) Bakan
C) Vali Yardımcısı
D) Planlama ve Koordinasyon Müdürü
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35. İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri

38. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

Yönetmeliği’ne göre taşra teşkilatı kaymakamlıkta görevli bucak müdürünün disiplin amiri
aşağıdakilerden hangisidir?

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?

A) Vali
B) Kaymakam
C) Vali Yardımcısı
D) Planlama ve Koordinasyon Müdürü

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

A) Yedi gün
C) Bir ay
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36. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

B

B) On beş gün
D) İki ay

39. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

Yönetmelik’e göre ilgili maddede belirtilen
görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile
biten yılların en geç hangi ayı sonuna kadar
bildirimlerini yenilemek zorundadırlar?
A) Ocak

B) Şubat

C) Mart

D) Nisan

40. Kıymet takdirini müteakip, takdir komisyonu

37. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

tarafından ilgilisine geri verilen hediye veya hibe
niteliğindeki eşyadan değeri net asgari ücretin
- - - - aylık toplamını aşanlar, ilgilisi tarafından en
geç - - - - gün içinde kendi kurumlarına verilir.

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

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında
Yönetmelik’e göre verilen hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

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

A) beş - yedi
C) on - on
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B) yedi - on
D) on - on beş
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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

B

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre harf büyüklüğünün Times New Roman için kaç punto
olması esastır?

B) Belge
D) Üst yazı

A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

45. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre zorunlu
hâllerde veya olağanüstü durumlarda hazırlanacak belgeler, paraflı nüshası hazırlayan idarede kalacak şekilde en az kaç nüsha olarak
düzenlenir?
A) Bir

B) İki

C) Üç

D) Dört
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42. 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.

46. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

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

43. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “belgenin özellikleri” 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.

A) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler
ayrıca çıktısı alınarak el yazısıyla atılan imza
ile imzalanır.
B) Belgeler, A4 (210x297 mm) boyutu dikkate
alınarak hazırlanır.
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.
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47. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

50. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre paragrafa
kaç cm içeriden başlanır?
A) 0,75

B) 1,00

C) 1,25

B

Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ilgili eğitim
stratejilerini belirlemeye ve koordinasyonu
sağlamaya, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulamaya yönelik
esasları düzenlemeye aşağıdakilerden hangisi
yetkilidir?

D) 1,50

A) Yazı İşleri Müdürü
B) İçişleri Bakan Yardımcısı
C) Planlama ve Koordinasyon Müdürü
D) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı

48. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

A) Paragraflar arasında satır boşluğu bırakılabilir.
B) Metin içinde yer alan alıntılar tırnak içinde ve/
veya eğik (italik) olarak yazılabilir.
C) Gerekli görülmesi hâlinde sayılar rakamla
yazıldıktan sonra parantez içinde harfle de
gösterilebilir.
D) Muhatabı gerçek kişi olan yazışmalar “Saygılarımla.”, “İyi dileklerimle.” veya “Bilgilerinize
sunulur.” ibareleriyle bitirilebilir.
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Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “metin” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

49. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “belgenin
fiziksel ortamda gönderilmesi ve alınması” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “Hizmete Özel” haricindeki gizlilik dereceli
belgelerin gerekli güvenlik tedbirleri alınarak
fiziksel ortamda gönderilmesi esastır.
B) İdareye fiziksel ortamda gelen belgenin alındığı tarih ile belgeye ait üstveriler EBYS’ye veya
kurumsal belge kayıt sistemine kaydedilir.
C) Birime fiziksel ortamda gelen belgelerle ilgili
havale, talimat ve benzeri işlemler, üst yazının
ilk sayfasının ön veya arka yüzüne kaşe basılarak belge üzerinde gösterilebilir.
D) Kişiler tarafından idareye yazılan dilekçelerin;
“… arz ederim.” şeklinde bitirilmemesi veya
“… rica ederim.” ibaresiyle ya da başka ibarelerle bitirilmesi dilekçenin işleme alınmasına
engeldir.

51. Kızıl geyikler dünyadaki en iri geyik türlerinden

biridir. Ulu geyik olarak da bilinen kızıl geyikler
ülkemizde de yaşarlar. Geniş yapraklı ağaçların
bulunduğu ormanlarda yaşayan bu geyikler yazın
yüksek yerlerde, kışınsa daha ılık olan alçak
bölgelerde yaşarlar. Topluluklar hâlinde yaşayan
bu türlerin geçtikleri yerlerde bıraktığı en belirgin
işaretlerden biri kalp şekline benzer ayak izleridir.
Kızıl geyikler tüm geyikler gibi çift toynaklı hayvanlardır. Tırnaklarının sivri ucu, ayaklarının ön
kısmındadır.
Bu parçada “kızıl geyikler” ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Mevsimlere göre yaşam alanlarını değiştirirler.
B) Gittikleri yerin yönü tahmin edilebilir.
C) Diğer türleriyle benzer özelliği vardır.
D) Su ihtiyaçlarını alçak yerlerdeki birikintilerden
karşılarlar.

52. Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Sanatçı son eserinde toplumsal sorunlara
değinmiştir.
B) Akdeniz’in bu güzel beldesi, insanlara samimi
bir ortam sağlıyor.
C) Eleştirmenin, eserimi incelerken acımasızca
davrandığını düşünüyorum.
D) Yazar, köy yaşamını etkileyici bir tarzla okuyucularına sunmuş.
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53. Paşa, bu genç ve gözü kara delikanlının savaşta

56. Mustafa Kemal’in atandığı ilk görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?

gösterdiği kahramanlıktan etkilenmişti ancak bu
delikanlı kendi hâlinde bir kâtipti.

A) Selanik
C) Şam

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı
anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

B) Yemen
D) Çanakkale

54. Evde tek başımıza otururken bile iyilik yapabilir

miyiz ( ) Elbette yapabiliriz ( ) İhmal ettiğimiz bir
akrabamızı ( ) sevdiğimiz bir arkadaşımızı arayıp
pekâlâ gönlünü alabiliriz ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (!) (:) (;) (!)
B) (?) (.) (,) (.)
C) (?) (…) (;) (.)
D) (!) (:) (,) (!)
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A) Soğukkanlı davranmayı her zaman başarabilmiştir.
B) Korkusuz yiğitler cephede düşmanı yenilgiye
uğrattı.
C) Ahmet’in esmer teninde simsiyah gözleri değerli bir taş gibi parlıyor.
D) Çaresizce etrafta olup biteni izliyordu.

55. (I) İlkbahar her zaman ki güzelliğiyle karşımızda

C) III

A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Redd-i İlhak Cemiyeti
C) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D) Trakya-Paşaeli Heyet-i Osmaniye Cemiyeti

başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moskova Antlaşması
B) Mudanya Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Ankara Antlaşması

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
B) II

verilmesine karşı Ali Fuat Paşa’nın girişimiyle
kurulmuş olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

58. Büyük Millet Meclisinin ilk askerî ve siyasi

şimdi gülümsüyor. (II) Tabiatta ki bu ani değişimin
ortaya çıkmasına şaşırıyordum. (III) Henüz Torosların yamaçlarındaki karlar erimemişti. (IV) Bana
öyle geldiki bahar hiç gelmeyecek; karlar, yağmurlar kesilmeyecekti.

A) I

57. Çukurova bölgesinin Fransız ve Ermenilere

D) IV
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59. Mustafa Kemal aşağıdaki ülkelerden hangi-

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

sinin başkentinde ataşemiliterlik görevinde
bulunmuştur?

60. Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?

A) Suriye
C) İran

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

B) Bulgaristan
D) Fransa

B) Türkiye
D) Afganistan
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A) Yunanistan
C) Suriye

hangisi siyasi haklar ve ödevler ile ilgilidir?

63. T.C. Anayasası’na göre Yüksek Seçim Kurulu
kaç asıl ve kaç yedek üyeden oluşur?
A) Üç asıl, beş yedek
B) Dört asıl, yedi yedek
C) Beş asıl, üç yedek
D) Yedi asıl, dört yedek

64. T.C. Anayasası’na göre ödenek ve yollukların
en çok kaç aylığı önceden ödenebilir?

61. T.C. Anayasası’na göre kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller aşağıdakilerden
hangisi ile düzenlenir?

A) Kanun
C) Genelge

A) Üç
C) Beş

B) Tüzük
D) Yönetmelik
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D) Altı
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65. T.C. Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesin-

68. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

de doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı,
iptali istenen kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya içtüzüğün Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?

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

B) Otuz
D) Altmış

66. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

Devlet memurlarının, görevlerini yerine getirirlerken hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı
beyanda ve eylemde bulunamamaları aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Sadakat
B) Davranış ve iş birliği
C) Tarafsızlık ve Devlete bağlılık
D) Kişisel sorumluluk ve zarar

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) On beş
C) Kırk beş

sosyal hizmetler mütehassısı aşağıdaki sınıflardan hangisinin kapsamındadır?

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

70. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

67. 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

69. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 3

B) Tüzük
D) Yönetmelik

A) Eylül
C) Kasım

13

B) Ekim
D) Aralık
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71. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

74. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

kamu görevlisi iken bakan müşavirliğine atananlar görevden alındıklarında, yönetici kadro, pozisyon ve görevleri hariç olmak üzere
önceki kadro veya pozisyonlarına en geç kaç
ay içinde atanırlar?
A) Bir

B) İki

C) Üç

Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan
askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren en
fazla kaç gün içinde kurumlarına başvurmak
zorundadırlar?

D) Dört

A) 15

B) 30

C) 45

D) 60

“kademe ve kademe ilerlemesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış
sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.
B) Kademe ilerlemesine hak kazanamayan
memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu
onaylarla belirlenir.
C) Kademe ilerlemesi ile ilgili onay merci atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe
ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredemezler.
D) Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan
ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan
tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş
sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal
edilir.
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72. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

73. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

yabancı memleketlerin resmî kurumları veya
uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı
yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince
yabancı memleketlerin resmî kurumlarında
kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?
A) On
C) On sekiz

B) On beş
D) Yirmi bir
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75. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

“vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi hâlinde aylıksız vekâlet asıldır.
B) 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.
C) Köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşireliğe ait
boş kadrolara Hazine ve Maliye Bakanlığının
izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile
açıktan vekil atanabilir.
D) Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda otuz
günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için
üç gün yıllık izin verilir.

VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ

76. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

79. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,
ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer
hususlar aşağıdakilerden hangisinin kararı ile
tespit olunur?

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) Cumhurbaşkanı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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

77. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

kadrosu kaldırılan memurlar, en geç kaç ay
içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun
bir kadroya atanırlar?
A) Üç
C) Beş

B) Dört
D) Altı

80. 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

78. 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

B

B) On sekiz
D) Otuz altı

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
8. GRUP: VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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