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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.

A

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
1.

4. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Gö-

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.

revleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi İller İdaresi Genel Müdürlüğünün
görevlerinden biridir?
A) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre takip
edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları
ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde yapmak
B) Bakanlığın mahalli idareler üzerinde sahip
olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri
gereğince uygulanmasını sağlamak
C) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel
ve özel durumlarına ait bilgileri toplamak ve
değerlendirmek
D) Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek

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		
C) II ve III		

2.

5. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden
hangisi “Bakanlık Encümeni” üyelerinden
değildir?

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

A) Emniyet Genel Müdürü
B) Personel Genel Müdürü
C) İller İdaresi Genel Müdürü
D) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı

I. Kınama
II. Aylıktan kesme
III. Kademe İlerlemesinin durdurulması
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
adaylık süresi içinde yukarıdaki cezalardan
hangilerini almış olanların disiplin amirlerinin
teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir?
A) I ve II		
C) II ve III		

6. 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre tüm acil çağrıları
karşılamak, sevk ve koordinasyonu sağlamak
üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı
bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde kurulan Acil Çağrı Merkezi numarası
aşağıdakilerden hangisidir?

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

A) 110

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna
“kademe ilerlemesinin durdurulması” disiplin cezasının verilmesini gerektiren fiil ve
hâllerdendir?
A) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek
B) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya
hareketle sataşmak
C) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri
eşyayı kaybetmek
D) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak

B) 112

C) 154

D) 156

7. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru
sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren Kurula yaptığı itiraza
karşı Kurul bu konudaki kararını en geç kaç iş
günü içinde verir?
A) Altmış		
C) Otuz		
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B) Kırk beş
D) Yirmi

A

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
8. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na

12. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında

göre Kurulun sekretarya hizmetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
A) TBMM		
C) Maliye Bakanlığı

Yönetmelik’e göre disiplin kurulları kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili
işlerde, soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren en geç kaç gün içinde kararlarını
verirler?

B) Başbakanlık
D) Adalet Bakanlığı

A) 10

9. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına

B) 15

C) 20

D) 30

13. İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetme

Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi
Dilekçe Komisyonunun sahip olduğu yetkilerden değildir?

liği’ne göre taşra il teşkilatında valilik bürolarında görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeninin
en üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

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) Bilirkişi görevlendirmek ve yerinde inceleme
yapmak
D) Adli soruşturma işlemlerini yürütmek

A) Vali		
C) İlgili müdür

14.

10. İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

B) Müsteşar
D) Vali yardımcısı

I. Üst yazının eklerinde kâğıdın sadece tek yüzü
kullanılır.
II. Belge ekleri farklı form, format veya ebatlarda
hazırlanabilir.
III. Belgelerin A4 (210x297 mm) boyutundaki
kâğıda çıktı alınacak şekilde hazırlanması
esastır.

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

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belgenin
şeklî özellikleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

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

A) I ve II		
C) II ve III		

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

15. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belge
özelliklerinden “yazı tipi ve harf büyüklüğü”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

11. İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme

ve Atama Yönetmeliği’ne göre il dernekler
müdürünün atanma usulü aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Farklı form, format veya ebatlarda hazırlanan
rapor, analiz ve benzeri metinlerde farklı yazı
tipi ve harf büyüklüğü kullanılabilir.
B) Gerekli hâllerde metinde harf büyüklüğü 8
puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında ise 7
puntoya kadar düşürülebilir.
C) Harf büyüklüğünün Times New Roman için 11
punto, Arial için 10 punto olması esastır.
D) Metin içinde yer alan alıntılar parantez içinde
ve bold olarak yazılabilir.

A) Müsteşarın teklifi ve Bakanlık onayı ile
B) Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile
C) Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve
Bakanlık Encümeninin kararı üzerine Bakan
onayı ile
D) Müşterek kararname ile
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16. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre bir köy,

20. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönet

mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka
bir köy ile birleştirilmesi hangi usul ile yapılır?

melik’e göre mal bildiriminin verileceği mercilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bakanlar Kurulu Kararıyla
B) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasvibiyle
D) İçişleri Bakanlığının tasvibiyle

A) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile ilgili birimler
B) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların
genel müdürleri için, ilgili bakanlıklar
C) Noterler için Adalet Bakanlığı
D) Yüksek mahkemelerin üyeleri için Adalet
Bakanlığı

17. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre vali, yılda
kaç defadan az olmamak üzere idare şube
başkanlarını heyet hâlinde toplar?
A) Üç

B) Dört

C) Beş

21. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında

Yönetmelik’e göre kendilerine aylık ödenenlerin, net aylık tutarının kaç katından fazla değer
ve tutardaki para ve para hükmündeki mal
varlığı, mal bildirimine konu teşkil eder?

D) Yedi

A) Beş

18. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,

Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na
göre mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda ne kadar zaman içinde mal bildirimlerinin verilmesi zorunludur?
A) On gün		
C) Bir ay		

B) Yedi

C) On

D) On beş

22. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

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

B) Yirmi gün		
D) İki ay

A) On

B) Yirmi

C) Otuz

D) Altmış

19. 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?

23. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na

göre aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesini gerektiren nedenlerden değildir?

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

A) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün,
kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak
ortadan kalkması
B) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya
hâkimin katılmasıyla karar verilmiş olması
C) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler
ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması
D) Bilirkişinin verdiği raporun aleyhine karar
verilen kişi tarafından yanlı olduğunun iddia
edilmesi
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24. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

27. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre gürültü

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memurun itiraz
süresi, yetkili mercinin kararının tebliğinden
itibaren kaç gündür?
A) Yedi

B) On

C) On beş

fiilinin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde işletme sahibi gerçek
veya tüzel kişiye verilen idari para cezası en
fazla kaç Türk Lirasıdır?
A) Bin		
C) Üçbin		

D) Otuz

25. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

B) İkibin		
D) Beşbin

28. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat,

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
soruşturma izninin kesinleşmesi üzerine
soruşturma dosyasının gönderileceği merci
aşağıdakilerden hangisidir?

Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde “izinsiz
olarak açıklandığı takdirde millî güvenliği ve
millî menfaatleri tehlikeye düşürecek olan”
şeklinde tanımlanan evrak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığı
B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C) Bölge İdare Mahkemesi
D) Danıştay

A) Gizli evrak
B) Kişiye özel evrak
C) Hizmete özel evrak
D) Özellik taşıyan evrak

26. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre mül-

29. Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Gö-

kiyetin kamuya geçirilmesi ile ilgili aşağıdaki
hükümlerden hangisi yanlıştır?

rev ve Çalışma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu müdürlüğünün
görevlerinden biridir?

A) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar
kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve
kuruluşu tarafından eşyaya el konulabileceği
gibi; eşya, kişilerin muhafazasına da bırakılabilir.
B) Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine
karar verilebilmesi için fail hakkında idari para
cezası veya başka bir idari yaptırım kararı
verilmiş olması şarttır.
C) Eşyanın mülkiyeti, Kanun’da açık hüküm bulunan hâllerde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna,
aksi takdirde Devlete geçer.
D) Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya, başka suretle
değerlendirilmesi mümkün olmazsa imha
edilir.

A) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile ilgili
her türlü iş ve işlemleri yapmak
B) Geçici ve gönüllü köy korucularıyla ilgili iş ve
işlemlerin yürütülmesini sağlamak
C) Harita işlerini yürütmek ve gizliliği olan haritaları valilik adına koruyup saklamak
D) Valinin koruma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek
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30. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı

33. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın-

Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre malzemenin birim arşivine devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun’a göre erişim sağlayıcının yükümlülükleriyle 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.

A) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka
aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi hâlinde erişimi
engellemek
B) Faaliyetine son vereceği tarihten en az bir ay
önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve
müşterilerine bildirmek
C) Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili
olarak alternatif erişim yollarını engelleyici
tedbirleri almak
D) Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmek ve Başkanlıkça
bildirilen tedbirleri almak

31. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı

34. Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim

Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi imha edilecek malzemelerden
değildir?

Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet
Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’e göre yer sağlayıcı
faaliyet belgesi, düzenlendiği tarihten itibaren
kaç yıl süreyle geçerlidir?

A) Şekli ne olursa olsun, her çeşit tekit yazıları
B) Tarihi değeri olan resmî veya özel her çeşit
zarflar
C) Adli ve idari yargı organları ile PTT ve diğer
resmî kuruluşlardan gelen tebliğ ve benzeri
her çeşit kâğıtlar
D) İmtihan duyuruları, başvurular, imtihan tutanakları, imtihan yazılı kâğıtları, imtihan sonuç
yazıları ve duyuru cetvelleri

A) Bir

C) Üç

D) Beş

35. Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim

Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet
Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’e göre erişim sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları, kendilerine ait internet
ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde, iletişim başlığı
altında, doğru, eksiksiz ve güncel olarak
aşağıda belirtilen tanıtıcı bilgilerden hangisini
bulundurmakla yükümlü değildir?

32. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın-

ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun’da “taraflara ilişkin IP adresi, verilen
hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan
hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa
abone kimlik bilgileri” şeklinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
A) Trafik bilgisi
C) Veri		

B) İki

B) İnternet ortamı
D) Yayın
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A) Sunduğu hizmet bir mercinin iznine veya denetimine tabi bir faaliyet çerçevesinde yapılıyor ise yetkili denetim mercine ilişkin bilgiler
B) Gerçek kişi ise; adı ve soyadı, tüzel kişi ise unvanı ve sorumlu kişiler, vergi kimlik numarası
veya ticaret sicil numarası
C) Gerçek kişilerin detaylı yerleşim yeri adresi, tüzel kişi ise merkezinin bulunduğu yerin detaylı
adresi
D) Elektronik iletişim adresi ve telefon numarası

İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
36. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında

39. “Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca

Yönetmelik’e göre ticari amaçla internet toplu
kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleriyle
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından
da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu
durumda Cumhuriyet savcısı kararını - - - - saat
içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını
en geç - - - - saat içinde verir.”

A) Telekomünikasyon Kurumundan izin belgesi
almak
B) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak
C) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak
D) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda
kendi sistemlerine kaydetmek

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre koruma tedbiri olarak
erişimin engellenmesi kararı ile ilgili yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) altı – on iki
B) on iki – otuz altı
C) yirmi dört – yirmi dört
D) yirmi dört – kırk sekiz

37. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkın-

da Yönetmelik’e göre iş yerlerinde uyulması
gereken kurallarla ilgili olarak kaç yaşından
küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan
saat 20.00’den sonra iş yerlerine alınmazlar?
A) 18

B) 17

C) 16

A

40. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil-

ler Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden
hangisi Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet
adına yalnız o gün için tören yapıldığı ulusal
bayramdır?

D) 15

A) 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve
Spor Bayramı
B) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
C) 30 Ağustos günü Zafer Bayramı
D) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

38. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Dü-

zenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’e göre içerik nedeniyle hakları
ihlâl edildiğini iddia eden kişi, kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını talep etmesi ve bu talebinin de içerik sağlayıcı tarafından
reddedilmiş sayılması hâlinde, aşağıdakilerden hangisine başvurarak içeriğin yayından
çıkarılmasını isteyebilir?

41. 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu’na göre Türk

A) Sulh ceza mahkemesi
B) Sulh hukuk mahkemesi
C) Asliye hukuk mahkemesi
D) Asliye ceza mahkemesi

Bayrağı ile ilgili aşağıdaki yasaklardan hangisi
doğru değildir?
A) Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.
B) Resmî yemin törenlerinde masalara kürsülere,
örtü olarak serilemez.
C) Bayrak yırtılamaz, yere atılamaz, gerekli özen
gösterilmeden kullanılamaz.
D) Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın
şekli yapılamaz.
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42. Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamaya-

45. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuru-

cak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi
Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik’e göre
eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak
duruma gelmiş bayrakları yok etme usulü ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

luş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında
Yönetmelik’e göre danışma ve başvuru masaları illerde nerede oluşturulur?
A) İl emniyet müdürlüğünde
B) İl idare kurulu müdürlüğünde
C) İl yazı işleri müdürlüğünde
D) İl basın ve halkla ilişkiler müdürlüğünde

A) Valinin ve kaymakamın belirleyeceği üç kişilik
bir komisyon gözetiminde yapılır.
B) Ay-yıldız ile kırmızı kumaşlar kesilerek ayrıldıktan sonra yok edilir.
C) Açık alanda toprağa gömmek suretiyle yok
edilebilir.
D) Kırpma makinesinde yok edilebilir.

46. İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuru-

luş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında
Yönetmelik’e göre il ve ilçe insan hakları
kurullarının toplantı usul ve esasları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

43. Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtu-

A) Kurullar ayda bir defa toplanır. Ancak gerekli
görülen durumlarda, başkanın çağrısı üzerine
ayda birden fazla da toplanabilir.
B) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt
çoğunluğu ile karar verir.
C) Kurul toplantılarına üç defa üst üste katılmayanların üyeliği düşmüş sayılır.
D) Toplantılar nedeniyle üyelere huzur hakkı
adında bir ücret ödenir.

luş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde
Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’ne
göre tören ve kutlama ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çelenkler, bayramın bitim saatinden sonra ilgili
kurumun mensupları tarafından tören yapıldıktan sonra kaldırılır.
B) Bayramların dışında anıtlara çelenk koymak
isteyen kuruluşlar kırk sekiz saat önceden
mülki idare amirinden izin almak zorundadır.
C) Merkezinde birden fazla ilçe bulunan illerde ve
bu ilçelerde kutlamalar, il kutlama komitesinin
hazırlayacağı programa göre yapılır.
D) Hava muhalefeti gibi zaruri hâllerde, bayram
programının en kısa sürede yapılmak üzere ertelenmesine mülki idare amirince karar
verilir.

47. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi harcırahın unsurlarını ihtiva
etmez?
A) Yol masrafı
B) Aile masrafı
C) Konaklama masrafı
D) Yer değiştirme masrafı

44. Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtu-

luş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde
Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’ne
göre aşağıdaki bayram törenlerinden hangisi bayram günü saat 08.00’de başlar ve saat
24.00’te son bulur?

48. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre geçici bir
görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere
gönderilenlerden, buralarda ve yolda sadece
öğle yemeği zamanını geçirenlere verilen gündelik oran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
törenleri
B) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri
C) Cumhuriyet Bayramı törenleri
D) Zafer Bayramı törenleri

A) 1/3
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B) 2/3

C) 2/5

D) 3/5
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49. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre bir il

53. 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

dâhilindeki beldeler veya köyler arasında sınır
uyuşmazlığı çıkması hâlinde ilgili belediye
meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın
görüşlerini valiye bildirmeleri için kaç gün
süre verilir?
A) On		
C) Yirmi 		

Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun’a
göre mahkeme kararıyla kendisine teslim
edilmeksizin aynı taşınmaz mala ikinci defa
yapılan tecavüz, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde,
bu suçu işleyenler hakkında, taşınmaz mal
gerçek kişilere ait ise ne kadar hapis cezasına
hükmolunur?

B) On beş		
D) Otuz

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

50. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye

sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine
aşağıdakilerden hangisinin onayı ile olur?
A) İçişleri Bakanı
C) İl İdare Kurulu

A

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

B) Vali
D) Belediye Başkanı

A) Başvurular yazılı veya elektronik dilekçe ile
ilçelerde kaymakamlıklara, merkez ilçelerde
valiliklere bizzat veya kanuni temsilcileri tarafından yapılır.
B) Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için yetkili makamlara başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi yetkilidir.
C) Kan hısımları ile sıhri hısımlar tarafından zilyet
adına yapılan başvurular işleme konulmaz.
D) Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz
veya müdahalelerde, yetkili makamlara başvuruyu yalnızca muhtar yapabilir.

51. “Nüfusu - - - - binden aşağı yurtlara (köy) ve

nüfusu - - - - bin ile - - - - bin arasında olanlara
(kasaba) ve - - - - binden çok nüfusu olanlara
(şehir) denir.”
442 sayılı Köy Kanunu’na göre yukarıdaki
ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) iki - iki - on - on
B) iki - iki - beş - beş
C) iki - iki - yirmi - yirmi
D) üç - üç - on beş - on beş

55. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile
Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönet
melik’e göre Bakanlığa gönderilen işlem dosyalarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

52. 442 sayılı Köy Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi köyün mecburi işlerindendir?

A) Belediye meclisi kararı
B) Vali görüşü (iki il arası sınır anlaşmazlıkları
hariç)
C) İl İdare Kurulunun 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu’na göre sınırın geçeceği noktaları
belirten gerekçeli istişari kararı
D) İl Genel Meclisinin 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu’na göre sınırın geçeceği noktaları
belirten gerekçeli istişari kararı

A) Köyde bir çamaşırlık yapmak
B) Evlerde odalarla ahırları bir duvarla birbirinden
ayırmak
C) Köyün sınırı içinde münasip yerlerde ve tepelerde orman yetiştirmek
D) Köy tarla ve bahçelerini sulamak için bütün
köye ortaklama ark yapmak
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56. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme

ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında
Yönetmelik’e göre “ayrılma ve birleşme talebi”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Belediyeler adına yapılan müracaatlar, belediye başkanları tarafından imzalanır ve bu
talebi olumlu karşılayan belediye meclisi kararı
bağlanır.
B) Bir köy veya belediyeye bağlı mahalle ve benzeri bağlılardan yapılacak yazılı ve gerekçeli
müracaatlar o yerde oturan seçmenlerin üçte
ikisi tarafından imzalanır.
C) Köylerin ayrılma ve birleşme taleplerini ihtiva
eden müracaatları, köy muhtarları tarafından
imzalanır ve müracaata bu talebi belirten ihtiyar meclisi kararı eklenir.
D) Aynı mülki idare birimine bağlanmak isteyen
köy ve belediye sayısı birden fazla olduğu
takdirde, birlikte imzaladıkları ortak bir dilekçe
ile en yakın mülki amire müracaat ederler.

59. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre kendisi-

ne tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar
yazı bilmez veya imza edemeyecek durumda
bulunursa tebliğ nasıl yapılır?
A) Sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle
B) Sağ elinin başparmağı bastırılmak suretiyle
C) Sol elinin işaret parmağı bastırılmak suretiyle
D) Sağ elinin işaret parmağı bastırılmak suretiyle

60. 7201 sayılı Tebligat Kanunu mucibince teb-

ligat yapılması gereken hâllerde bir kimse
kendisine veya başkasına ait isim veya adresi
yanlış olarak bildirir ise fail hakkında ne kadar
hapis cezasına hükmolunur?
A) Üç aydan bir yıla kadar
B) Altı aydan iki yıla kadar
C) Dokuz aydan üç yıla kadar
D) On iki aydan beş yıla kadar

57. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre dernek-

ler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve
gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hangi ayın sonuna
kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler?
A) Kasım		
C) Ocak 		

A

B) Aralık		
D) Nisan

58. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kamu
yararına çalışan dernekler aşağıdakilerden
hangisinin kararıyla tespit edilir?
A) Maliye Bakanlığının Kararı
B) İçişleri Bakanlığının Kararı
C) Bakanlar Kurulu Kararı
D) Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kararı

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.

23 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE YAPILAN
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
10. GRUP: İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

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

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

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

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

C
B
C
D
A
B
D
C
A
B

