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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru
kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm
sorumluluk size ait olacaktır.
Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
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.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1.

4. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görev-

I. Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile
yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen
Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır
hâlde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak
zorundadırlar.
II. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya
tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa,
bu zararın ilgili memur tarafından malın alındığı tarihteki fatura bedeli üzerinden ödenmesi
esastır.
III. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel
hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana
geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını
geçmeyen zararlar, kabul etmesi hâlinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına
göre ilgili memurca ödenir.

leri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden
hangisi “Bakanlık Encümeni” üyelerinden
değildir?
A) İller İdaresi Genel Müdürü
B) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı
C) Personel Genel Müdürü
D) Emniyet Genel Müdürü

5.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
Devlet memurunun ödev ve sorumluluklarından, kişisel sorumluluk ve zarar ile ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

I. Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu
belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini
II. Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde
bunları izleyebilmesini
III. Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde
bunları dinleyebilmesini
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na
göre bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya
kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği
hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgiliye yukarıdakilerden hangilerini sağlarlar?

D) I, II ve III

A) I ve II

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversite dışında diğer memuriyetlerde iken kazananlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

6. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına

A) Bir kademe
B) Bir derece
C) İki kademe
D) Bir kademe, bir derece

Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi
Dilekçe Komisyonunun sahip olduğu yetkilerden değildir?
A) Görevleri ile ilgili olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan
her türlü bilgi ve belgeyi almak
B) İlgilileri çağırıp bilgi almak, idari denetimin
yapılmasını istemek
C) Adli soruşturma işlemlerini yürütmek
D) Bilirkişi görevlendirmek ve yerinde inceleme
yapmak

3. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre “Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak
ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış
protokol hizmetlerini yürütmek” aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
B) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
C) Personel Genel Müdürlüğü
D) Özel Kalem Müdürlüğü
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7. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi görevde yükselmeye tabi kadrolardan Yönetim
Hizmetleri Grubuna girmektedir?

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belgenin
bölümlerinden “ilgi” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İlgide, “… tarihli ve … sayılı …” ibaresi kullanılır ve ilginin sonuna nokta işareti konulur.
B) “Sayı”, “Konu” ve “İlgi” yan başlıklarından
sonra kullanılan iki nokta “:” işareti aynı hizada
yazılır.
C) “İlgi” yan başlığı, muhatap bölümünün son
satırından itibaren üç satır boşluk bırakılarak
yazılır.
D) İlgide belirtilen belge gerçek kişiden geliyorsa
ilgi bölümü “......’ın …….tarihli başvurusu.”
biçiminde yazılır.

A) Koruma ve güvenlik şefi
B) Sivil savunma uzmanı
C) Hukuk müşaviri
D) Eğitim uzmanı

8. İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve
Atama Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki unvanlardan hangisine Bakanlık dışından hiçbir
şekilde naklen atama yapılamaz?
A) Öğretmen
B) Merkez teşkilatı şube müdürü
C) Koruma ve güvenlik şefi
D) Hukuk müşaviri

12. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre bir köy,

mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka
bir köy ile birleştirilmesi hangi usul ile yapılır?
A) Bakanlar Kurulu Kararıyla
B) İçişleri Bakanlığının tasvibiyle
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasvibiyle
D) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle

9. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik’e göre disiplin kurulları kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili
işlerde, soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren en geç kaç gün içinde kararlarını
verirler?
A) 10

B) 15

C) 20

A

13. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana ne kadar hapis cezası verilir?

D) 30

A) Altı aydan üç yıla kadar
B) Üç aydan iki yıla kadar
C) Bir aydan bir yıla kadar
D) Dokuz aydan beş yıla kadar

10. İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri

Yönetmeliği’ne göre merkez teşkilatında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürünün “üst disiplin
amiri” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müsteşar
B) Genel müdür
C) Daire başkanı
D) Genel müdür yardımcısı
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14. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

17. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat,

Yönetmelik’e göre “mal bildirimi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre illerde
bulunan müdürlükler ve şeflikleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A) Her ikisi de mal bildiriminde bulunmak zorunda
olan eşler ayrı ayrı velayetleri altındaki çocuklarının mallarını bildirirler.
B) Her ikisi de mal bildiriminde bulunmak zorunda
olan eşler ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak
zorundadır.
C) Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla yönetim kurulu veya
danışma kurulu üyeliği gibi ikinci bir görevi
yürütenler, sadece asli görevlerinden dolayı
tek mal bildiriminde bulunurlar.
D) Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı
Kanun’a göre birden fazla mal bildiriminde
bulunması gerekenler, bu mercilere ayrı ayrı
mal bildiriminde bulunurlar.

A) Özel kalem müdürlüğü - İdari hizmetler ve
koordinasyon şefliği
B) İl yazı işleri müdürlüğü - Destek hizmetleri
şefliği
C) Hukuk işleri şube müdürlüğü - Dava işleri
şefliği
D) İl yazı işleri müdürlüğü - İşlemler şefliği

18. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı

Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre malzemenin birim arşivine devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Alt birimlerce, her türlü işlemi tamamlanmış ve
uygunluk kontrolü yapılarak eksikleri giderilmiş
arşivlik malzeme, Mart ayı içerisinde birim
arşivine devredilir.
B) Birimlerin elinde bulunan arşivlik malzemenin
birim arşivlerinde bekletilme ve saklanma
süreleri 1-5 yıldır.
C) Arşivlik malzeme birim arşivine uygunluk kontrolü yapılmış olarak “Devir–Teslim Envanter
Formu” (EK-3) ile devredilir.
D) Resmî Gazete, kitap, broşür ve benzerleri alt
birim arşivlerinde muhafaza edilir.

15. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

göre dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı
süre gösterilmeyen hâllerde vergi mahkemelerinde kaç gündür?
A) On

B) Yirmi

C) Otuz

D) Altmış

16. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
soruşturma izninin kapsamı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

19.

A) Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden
izin alınmasını gerektirmez.
B) Soruşturma izni, şikâyet ile bunlara bağlı
olarak ileride soruşturma sırasında ortaya
çıkabilecek konuları kapsar.
C) Soruşturma izni, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma
sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.
D) Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak
nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında,
yeniden izin alınması gerekmez.

I. Tüketim Malzemeleri Defteri
II. Dayanıklı Taşınırlar Defteri
III. Kütüphane Defteri
IV. Müze Defteri
Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre yukarıdakilerden hangileri taşınır işlemlerinde özelliklerine
göre tutulacak defterlerdendir?
A) II ve IV		
C) I, III ve IV
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B) I, II ve III		
D) I, II, III ve IV

A

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜ
20. “Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehli-

23. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre “hak

düşürücü süreler” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

kesinin üzerinden en az - - - - yıl veya son haber
tarihinin üzerinden en az - - - - yıl geçmiş olması
gerekir.”

A) İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve
tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde
tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.
B) Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı
tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.
C) Hak düşürücü süreler geçtiği hâlde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin ortadan
kalkmasından başlayarak altı ay içinde dava
açılabilir.
D) Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre yargılama usulü ile ilgili olarak yukarıdaki ifadede
yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) bir - üç		
C) iki - beş		

B) bir - beş		
D) üç - beş

21. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre

tazminat ve nafakanın ödenme biçimi ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine
karar verilebilir.
B) Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının
toptan veya durumun gereklerine göre irat
biçiminde ödenmesine karar verilebilir.
C) Tarafların mali durumlarının değişmesi veya
hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.
D) Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya
nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal
ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda
ödeneceğini karara bağlayabilir.

24. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre evli
olmayan kişi en az kaç yaşını doldurmuş ise
tek başına evlât edinebilir?
A) Yirmi beş
C) Otuz beş

25. 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’a göre
evlenme, boşanma ve evliliğin genel hükümleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

22. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre eşler,
evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını,
evlenme sırasında veya evlenmeden sonra,
yerleşim yerlerinde veya evlenmenin yapıldığı
yerdeki aşağıdakilerden hangisine bildirmek
zorundadırlar?
A) Muhtara		
C) Nüfus memuruna

B) Otuz
D) Kırk

A) Evliliğin kurulması ve sona ermesi, Türk Medeni Kanunu hükümlerine tabidir.
B) Eski hukuka göre geçerli olmayan evlenmenin iptali, Türk Medeni Kanunu hükümlerine
tabidir.
C) Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce eski hukuka göre kurulmuş olan
evlilikler, Türk Medeni Kanunu’na göre de
geçerliliğini korur.
D) Türk Medeni Kanunu’nun evliliğin genel hükümlerine ilişkin düzenlemeleri, bu Kanun’un
yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan
evlilikler hakkında geçersizdir.

B) Belediyeye
D) Valiliğe
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26. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre

30. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda aranan şartlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İlişkin Yönetmelik’e göre göçmen olarak kabul
edilen kişiler Türk vatandaşlığını aşağıdakilerden hangisinin kararı ile kazanabilir?

A) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü
olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire
veya mesleğe sahip olmak
B) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de
kesintisiz üç yıl ikamet etmek
C) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek
D) İyi ahlak sahibi olmak

A) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
B) Türkiye Büyük Millet Meclisinin
C) İçişleri Bakanlığının
D) Bakanlar Kurulunun

31. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanması-

na İlişkin Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden
hangisi mavi kart başvurusunda istenenlerden
değildir?

27. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre

bir Türk vatandaşı ile en az kaç yıldan beri evli
olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk
vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda
bulunabilir?
A) Bir

28.

B) İki

C) Üç

A) Dilekçe
B) Diploma
C) İki adet fotoğraf
D) Pasaport veya kimlik belgesi

D) Beş

I. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak
II. Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit
bulunmamak
III. Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmak
IV. Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış
olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı
belirtiler bulunmak

32. Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği’ne göre

adres bildirim yükümlülüğü ve şekli ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin
ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunamazlar.
B) Yerleşim yeri ve diğer adreslerin tutulmasında
kişilerin adres beyan formundaki yazılı beyanı
esas alınır.
C) Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri
adresi anne veya babasının adresidir.
D) Yatılı okul, hastane, huzur evi, yetiştirme
yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde
kalanların adresleri ilgili kurum yetkililerince
bildirilir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre
Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen
kişilere yukarıdaki hangi şartları taşımaları
hâlinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma
belgesi verilebilir?
A) III ve IV		
C) I, II ve IV

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

29. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelik’e göre Türk vatandaşlığının
genel olarak kazanılmasında müracaat makamı aşağıdakilerden hangisidir?

33. Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği’ne göre yö-

neticiler ve müstakil konut sahipleri sorumluluk alanlarında bulunan yerlerdeki adres değişikliklerini, adres beyan yükümlülüğü olanlar
ile birlikte takip ederek, kaç iş günü içinde
muhtarlara bildirmekten sorumludurlar?

A) Yerleşim yerinin bulunduğu valilik
B) Yerleşim yerinin bulunduğu belediye
C) Yerleşim yerinin bulunduğu muhtarlık
D) Yerleşim yerinin bulunduğu nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü

A) Yedi
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B) On

C) Yirmi

D) Otuz

A
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34. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre

38. Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına

aile kütüklerinde bulunması gereken aşağıdaki kişisel bilgilerden hangisi sadece elektronik
ortamda tutulanlardan değildir?

İlişkin Yönetmelik’e göre herhangi bir nedenle
evliliğin sona ermesinden başlayarak en çok
kaç gün içinde Türk babadan olan veya Türk
anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşlığını kazanırlar?

A) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
B) Medeni hâli
C) Yerleşim yeri adresi
D) Fotoğrafı

A) Üç yüz		
C) İki yüz		

35. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre

39.

Türkiye’de herhangi bir amaçla en az kaç gün
süreli ikamet izni alan yabancılar, Genel Müdürlükçe yabancılar kütüğüne kayıt edilir?
A) Otuz

B) Altmış

C) Doksan D) Yüz yirmi

B) İki yüz elli
D) Yüz

I. Tescili istenen olayın Türk hukukuna uygun
olarak gerçekleşmesi
II. İlgili kişinin bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekillik belgesi ile yazılı olarak talepte
bulunması
III. Nüfus kayıtlarında çok vatandaşlığa sahip
olduğuna dair açıklama bulunması
IV. Aynı kişi olduğunun tespit edilmesi
Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelik’e göre çok vatandaşlığa
sahip olan kişilerin, vatandaşlığını taşıdıkları
diğer devlet kimliği ile yapmış oldukları evlenme ve boşanma gibi kişisel durum değişikliklerinin aile kütüklerine tescil edilebilmesi için
yukarıdakilerden hangileri zorunludur?

36. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre

bir kimse ölümüne kesin gözle bakılmayı
gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi
bulunamamış olsa bile müracaat edilen yerde
aşağıdakilerden hangisinin emri ile ölüm tutanağı düzenlenerek ölüm olayı işlenir?

A) II ve IV		
C) I, III ve IV

A) Mülki idare amirinin
B) Cumhuriyet savcısının
C) Emniyet müdürünün
D) Nüfus ve vatandaşlık müdürünün

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

40. Evlendirme Yönetmeliği’ne göre kaç yaşını

dolduran kadın ve erkek, hâkimin izni ile evlenebilir?

37. Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına

İlişkin Yönetmelik’e göre Genel Müdürlük taşra kuruluşundaki devir ve teslim, il müdürleri
arasında yapılmışsa, işlem aşağıdakilerden
hangisi tarafından onaylanır?

A) On yedi		
C) On beş		

A) Vali
B) Genel müdür
C) Vali yardımcısı
D) Genel müdür yardımcısı

B) On altı
D) On dört

41. Evlendirme Yönetmeliği uyarınca evlenmeye

esas olmak üzere hazırlanan dosyanın geçerlilik süresi, evlenme ehliyet belgesinin düzenleme tarihinden itibaren kaç aydır?
A) 1
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B) 3

C) 6

D) 7

A
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42. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin

46. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda “Mal alımı

Genel Yönetmelik’e göre aday memurlara,
atandığı kurum veya kuruluşu, sınıfı ve görevi
ile ilgili olarak verilen eğitim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hazırlayıcı eğitim
C) Genel eğitim

ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri
veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri”
şeklinde, aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

B) Temel eğitim
D) Staj

A) İstekli		
C) Yüklenici

43. İçişleri Bakanlığı Aday Memurların Yetiştiril-

47. “Kütüklerin yenilenmesi - - - - er kişilik yazıcı

melerine İlişkin Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlık Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun görevlerindendir?

gruplarla yapılır. Bu gruplarda, en az - - - - üyenin
nüfus idaresinde görevli memur olması zorunludur.”
Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin
Yönetmelik’e göre yukarıdaki ifadede boş
bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

A) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak
B) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak
C) Sınavları yapmak ve değerlendirmek
D) Eğitici personel temin etmek

A) 5 - bir

44. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre vekile ve

D) 2 - bir

A) Diğer sütunlardaki bilgiler: Maddi hatalar dışında hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynen yeni
kütüklere geçirilir.
B) Sayfanın baş kısmında bulunan köy ve mahalle adları, cilt ve sayfa numaraları kütüğün yeni
durumuna göre doldurulur.
C) Nüfus kütüklerinde düzeltilmemiş maddi hata
görüldüğü takdirde mevzuata göre eski kütükler üzerinde düzeltme işlemi yapılır ve düzeltilmiş şekli ile yeni kütüklere geçirilir.
D) Cinsiyet sütunu: Mürekkep kalem ile yukarıdan aşağıya ikiye bölünerek sol tarafa cinsiyeti
belirtmek üzere kadınlar için (K), erkekler için
(E) harfi yazılır.

45. 2525 sayılı Soyadı Kanunu’na göre soyadlarını
nüfus kütüğüne ve doğum kâğıtlarına yazma
işinde ihmali görülen memurlar hakkında
valiler kaç günlüğe kadar maaş kesme cezası
verebilirler?
C) On

C) 3 - bir

Yönetmelik’e göre nüfus kütüklerindeki bilgilerin aile kütüklerine geçirilişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat
vekile yapılır.
B) Birden çok vekil var ise bunlardan her birine
ayrı ayrı tebligat yapılması gereklidir.
C) Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî
çalışma gün ve saatleri içinde yapılır.
D) Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara
göre bizzat kendilerine yapılması icap etmedikçe bu mümessillere yapılır.

B) Yedi

B) 4 - iki

48. Nüfus Kütüklerinin Yenilenmesine İlişkin

kanuni mümessile tebligatla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Beş

B) Tedarikçi
D) Hizmet sunucusu

D) On beş
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49. Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıt-

52. Kimlik Paylaşım Sistemi Yönetmeliği’ne göre

larının Tutulması Hakkında Yönetmelik’e göre
aşağıdakilerden hangisi yabancılara kimlik
numarası verilmesinin amaçlarından değildir?

aşağıdakilerden hangisi Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanında yer alan istatistiki bilgilerdendir?

A) Türk vatandaşlığına geçme işlemlerinde kullanmak
B) Kamu kuruluşlarında yabancılarla ilgili olarak
tutulan kayıtları ilişkilendirmek
C) Kimlik numaralarının zorunlu tutulduğu diğer
işlemlerde karşılaşabilecekleri sıkıntıları gidermek
D) Yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişilerin
kaydına ulaşmak, nüfus kayıtları arasında bağ
kurmak

50. Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıt-

larının Tutulması Hakkında Yönetmelik’e göre
aşağıdakilerden hangisi yabancılar kütüğünde
bulunması gereken bilgilerden değildir?
A) Baba ve analarının ad ve soyadları ile uyruğu
B) Aile bireylerinin kimlik numarası
C) Sağ olup olmadıkları
D) Dini ve kan grubu

A) Doğum, ölüm, evlenme, boşanma sayıları gibi
bilgiler
B) Posta kodları, il, ilçe, bucak, köy ve mezra
isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri ile sabit tanıtım numarası ve bina
numarası gibi adres verileri ile tanımlanan
coğrafi konum bilgileri
C) Evlenme, boşanma, soy bağının düzeltilmesi
veya reddi, ölüm, vatandaşlığın kazanılması
veya kaybedilmesi, yerleşim yeri ve diğer adres gibi kişilere ait nüfus olay bilgilerinin tarihi
ve açıklamaları
D) Nüfus cüzdanı üzerinde yer alan bilgiler,
1/6/2000 tarihinden sonra düzenlenen cüzdanlarda seri ve no’su ile verildiği yer ve tarihi,
1/6/2000 tarihinden önce düzenlenmiş cüzdanlarda cüzdan seri, no ve verildiği maliye
saymanlığının adı bilgileri

53. Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’e

göre adres standardı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İl ve ilçe merkezi dışındaki belediyelerde; bucak, köy, mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adlarından sadece
biri ve sabit tanıtım numarasının bulunması
zorunludur.
B) İl ve ilçe merkezlerinde; mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin
adlarından her birinin numarasının bulunması
zorunludur.
C) Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalarda
iç kapı numarasının, varsa site ve blok adının
bulunması zorunludur.
D) Köylerde; bucak, köy, varsa mevki adı ve köye
bağlı mezra adının bulunması zorunludur.

51. Kimlik Paylaşım Sistemi Yönetmeliği’ne göre

Kimlik Paylaşımı Sisteminin Çalışma Esasları kapsamında başvuru ve anlaşma ile ilgili
olarak alıcı kurumların ve diğer kişilerin isim,
adres veya yapısal değişikliği, en geç ne kadar zaman içerisinde Bakanlığa bildirilir?
A) On gün		
C) Bir ay		

A

B) Yirmi gün		
D) İki ay
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54. Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’e

57. Soyadı Nizamnamesi’ne göre evlilik dışında

göre mahallelere sabit tanıtım numaralarının
verilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

doğan çocukların soyadları nasıl belirlenir?
A) Mülki amirlikçe belirlenir.
B) Analarının soyadlarını alırlar.
C) Babalarının soyadlarını alırlar.
D) Nüfus müdürlüğünce belirlenir.

A) Sabit tanıtım numaraları, belediye teşkilatı bulunan yerlerde mahalleler için 1’den başlamak
suretiyle son mahalleye kadar birer artırılarak
verilir.
B) Bir mahallenin bölünüp, birden fazla yeni
mahalle kurulması durumunda, yeni kurulan
mahallelerin sabit tanıtım numaraları son kullanılan mahalle sabit tanıtım numarasını takip
eden tam sayılardan oluşacak şekilde verilir.
C) Herhangi bir mahalle için kullanılan sabit
tanıtım numarası, başka bir yerleşim birimine
bağlanma, birleşme, ayrılma gibi nedenler ile
mahalle ortadan kalktığında iptal edilir. İptal
edilen mahalleye ait sabit tanıtım numarası bir
daha kullanılmaz.
D) Yeni mahalle kurulması durumunda yeni
mahallenin sabit tanıtım numarası, daha önce
verilmiş olan son tanıtım numarası olan tamsayıdır. Mahallenin sadece adının değişmesi
durumunda sabit tanıtım numarası da değişir.

58.

I. Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır.
II. Ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında
dilerse evlat edinenin soyadını alabilir.
III. Evlatlık ilişkisinin kaldırılması durumunda evlatlık, evlat edinilmeden önceki soyadını alır.
Soyadı Nizamnamesi’ne göre evlatlıkların
soyadları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?
A) I ve II		
C) II ve III		

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

59. Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve

Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin
Tüzük’e göre çocuk mallarının korunması
kapsamında ana ve babadan birinin ölümü
hâlinde bu durumu, aşağıdakilerden hangisi,
sağ kalan eşin yerleşim yeri aile mahkemesine
bildirir?

55. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

Yönetmeliği’ne göre ödeme belgesi en az kaç
nüsha düzenlenir?
A) Bir

B) İki

C) Üç

D) Beş

A) Nüfus memuru
C) Muhtar		

B) Sağ kalan eş
D) Kolluk yetkilisi

56. Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname’ye
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

60. Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve

A) Balgamında koh basili bulunanlar ile hançere
veremine müptela olan namzetlerin evlenmesine müsaade olunmaz.
B) Devletin bilcümle resmî sıhhat dairelerinde ve
müesseselerinde evlenme muayenesi meccanen yapılır.
C) Hususi tabiplerin ve hükümet tabibinden gayrı
etibbayı resmiyenin verdiği sıhhat raporları
muteberdir.
D) Muayene için müesseselere gönderilecek mevat mühür altında ve buna dair mahrem olarak
yazılmış bir tezkere ile sahibinden gayri vasıta
ile sevk olunacaktır.

Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin
Tüzük’e göre yasal ve atanmış mirasçılar, miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren kaç ay
içinde mirası reddedebilirler?
A) Bir

B) İki

C) Üç

D) Beş

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 kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesi) 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 UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? 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.
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