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1 Diğer sayfaya geçiniz. 

MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
1- 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre,

birimlerin kurulması, kaldırılması veya
birleştirilmesi hangisinin kararıyla olur?

a) Belediye Meclisi
b) Belediye Encümeni
c) Vali
d) Belediye Başkanı
e) Kaymakam

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre,
Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının
birleşerek belediye kurabilmeleri için
meskûn sahalarının, merkez kabul edilecek
yerleşim yerinin meskûn sahasına 5.000
metre mesafede nüfusları toplamının kaç ve
üzerinde olması gerekir?

a) 1000

b) 2000

c) 5000

d) 3000

e) 20000

3- 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre,
aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin
bilgi edinme ve denetim yollarından
değildir?

a) Faaliyet raporunu değerlendirme

b) Denetim komisyonu

c) Genel görüşme

d) Gensoru

e) Yazılı soru

4- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre geçici
teminat oranı yüzde kaçtır??

a) 2

b) 3

c) 6

d) 1

e) 5

5- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na
göre, genel sekreter atama yetkisi hangisine
aittir?

a) Çevre ve Şehircilik Bakanı

b) TBMM

c) Vali

d) İçişleri Bakanı

e) Cumhurbaşkanı
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
6- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na 

göre, Toplam nüfusu kaçtan fazla olan illerin 
il belediyeleri kanunla büyükşehir 
belediyesine dönüştürülebilir. 

a) 100.000 

b) 500.000 

c) 5.000 

d) 750.000 

e) 250.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na 
göre, büyükşehir belediye encümeni kaç 
üyeden oluşur? 

a) 5 

b) 7 

c) 10 

d) 11 

e) 15 

8- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'na göre, İl 
özel idarelerinde il genel meclisinin, il özel 
idaresine bağlı kuruluşlarda yetkili organın 
kararı ile park, bahçe ve havuz bakımı; araç 
kiralama, kontrollük, temizlik ve yemek 
hizmetleri; araç, bilgisayar, faks, fotokopi ve 
diğer teknolojik ürünlerin bakım ve onarım 
işleri süresi ilk mahallî idareler genel 
seçimlerini izleyen kaçıncı ayın sonunu 
geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü 
şahıslara gördürülebilir? 

a) 7 

b) 5 

c) 3 

d) 10 

e) 15 
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
9- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'na göre, İl 

özel idaresi hizmetlerinin ciddî bir biçimde 
aksatıldığının ve bu durumun halkın sağlık, 
huzur ve esenliğini hayatî derecede olumsuz 
etkilediğinin ilgili bakanlığın talebi üzerine 
yetkili sulh hukuk hâkimi tarafından 
belirlenmesi durumunda aşağıdakilerden 
hangisi hizmetlerde meydana gelen 
aksamanın giderilmesini, hizmetin özelliğine 
göre makul bir süre vererek il özel 
idaresinden ister? 

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

b) Danıştay 

c) Asliye hukuk mahkemesi 

d) Cumhurbaşkanı 

e) İçişleri Bakanlığı  

 

 

 

 

 

 

10- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'na göre, 
valinin katılamadığı il encümen toplantısına 
hangisi başkanlık eder? 

a) Belediye başkanı 

b) Vali yardımcısı 

c) Genel sekreter 

d) En yaşlı encümen üyesi 

e) Vali tarafından seçilen üye 

11- 442 sayılı Köy Kanunu'na göre, ihtiyar meclisi 
azalarını seçmeğe hakkı olan kadın ve erkek 
köylülerin toplanmasına ne denir? 

a) Seçim kurulu 

b) Köy derneği 

c) Köy toplantısı 

d) Köy meclisi 

e) Köy halkı 

 

 

12- 442 sayılı Köy Kanunu'na göre, ihtiyar meclisi 
ne kadar sıklıkla toplanıp konuşur? 

a) Her gün 

b) Ayda bir 

c) Ayda iki 

d) Haftada bir  

e) İki günde bir 

 

 

13- 442 sayılı Köy Kanunu'na göre, Nüfusu 
binden yukarı köylerde kaç kişiye bir korucu 
daha tutulur? 

a) 500 

b) 300 

c) 100 

d) 1.000 

e) 600 
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
14- 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'na 

göre, birlik tüzüğü, üyeleri il özel idareleri ve 
köylerden oluşan birliklerde hangisinin onayı 
ile kesinleşir? 

a) Cumhurbaşkanı 

b) TBMM 

c) Vali 

d) İçişleri Bakanı 

e) Çevre ve Şehircilik Bakanı 

 

 

15- 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'na 
göre, mahalli idare birliklerinin karar organı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Birlik encümeni 

b) Birlik meclisi 

c) Çevre ve Şehircilik Bakanı 

d) Birliğin bulunduğu il valisi 

e) Birlik başkanı 

 

 

16- 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'na 
göre, ilçelerde kurulan köylere hizmet 
götürme birliklerinin başkanı hangisidir? 

a) Belediye Meclisi 
b) Belediye Encümeni 
c) Belediye Başkanı  
d) Vali 
e) Kaymakam 

17- 5018  sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu'na göre, genel bütçe kapsamındaki 
kamu idarelerinin her türlü taşınır ve 
taşınmazlarının satışı yetkisi hangisine aittir? 

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

b) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

c) İlgili Cumhurbaşkanı yardımcısı 

d) TBMM 

e) Cumhurbaşkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18- 5018  sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu'na göre, Sayıştay, denetim raporları 
ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak 
düzenleyeceği dış denetim genel 
değerlendirme raporunu hangisine sunar? 

a) Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

b) Hazine ve Maliye Bakanlığı 

c) Cumhurbaşkanı yardımcısı 

d) TBMM 

e) Cumhurbaşkanı 
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
19- 5018  sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu'na göre, kamu zararının meydana 
geldiği ve bu Kanunda belirtilen para 
cezalarının verilmesini gerektiren fiilin 
işlendiği yılı izleyen malî yılın başından 
başlamak üzere zamanaşımını kesen ve 
durduran genel hükümler saklı kalmak 
kaydıyla kaçıncı yılın sonuna kadar tespit ve 
tahsil edilemeyen kamu zararları ile para 
cezaları zamanaşımına uğrar? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 7 

e) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, 
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

a) Aralarında kabul edilebilir doğal bir 
bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet 
alımı ve yapım işleri bir arada ihale 
edilemez 

b) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla 
mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 
kısımlara bölünemez 

c) Doğrudan temin usulü ve pazarlık usulü 
temel usullerdir 

d) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye 
çıkılamaz 

e) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan 
işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED 
olumlu belgesinin alınmış olması 
zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı 
olarak acilen ihale edilecek yapım 
işlerinde ÇED raporu aranmaz 
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
21- I. Kariyer 

II. Sınıflandırma 

III. Kadro karşılığı çalışma 

IV. Liyakat 

Yukarıdakilerden hangisi Devlet Memurları 

Kanunu’nda yer alan temel ilkeler 

arasındadır? 

a) Yalnız II        b) Yalnız IV        c) I ve IV                  

d) I, II ve IV                e) I, III ve IV 

 

 

 

 

 

 

22- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nda yer alan memur 

sınıflarından biri değildir? 

a) Avukatlık hizmetleri sınıfı 

b) Jandarma hizmetleri sınıfı 

c) Mülki idare hizmetleri sınıfı 

d) Mali hizmetler sınıfı 

e) Sahil güvenlik hizmetleri sınıfı 

23- Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları 

Kanunu’nda yer alan memurluğa giriş 

şartları arasında yer almaz? 

a) Türk vatandaşı olmak 

b) 18 yaşını doldurmuş olmak 

c) 35 yaşını doldurmamış olmak 

d) En az ortaokul mezunu olmak 

e) Taksirli suçlar hariç bir yıl ve daha fazla 

hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmak 

 

 

 

 

 

24- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

başka yere göreve atananlar atama 

tarihinden itibaren kaç gün içinde göreve 

başlamalıdır? 

a) 5 gün içinde 

b) 7 gün içinde 

c) 10 gün içinde 

d) 15 gün içinde 

e) 20 gün içinde 
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
25- Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurlar 

Kanunu’nda memurlara getirilen ödev ve 

yükümlülükleri bölümünde arasında yer 

almaz? 

a) Tarafsızlık ve devlete bağlılık 

b) Davranış ve işbirliği 

c) Sadakat 

d) İkinci görev almama 

e) Basına bilgi ve demeç vermeme 

 

 

 

 

 

26- I. Kınama 

II. Kademe ilerlemesini durdurma 

III. Aylıktan kesme 

IV. Uyarma  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

Yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri 

atamaya yetkili amir tarafından verilir? 

a) Yalnız I                b) Yalnız II            c) I ve IV               

d) I, II ve III                    e) I, III ve IV 

27- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

Memurların görevden uzaklaştırılması ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi 

değildir? 

a) Görevden uzaklaştırma geçici bir tedbir 

uygulamasıdır ve bu tedbire 

soruşturmanın herhangi bir aşamasında 

başvurulabilir  

b) Disiplin soruşturması nedeniyle en fazla 4 

ay görevden uzaklaştırma tedbiri 

uygulanabilir 

c) Ceza kovuşturması nedeniyle bu tedbire 

başvurulmuşsa 2 ayda bir görevden 

uzaklaştırmanın gerekli olup olmadığı 

değerlendirilir 

d) Görevden uzaklaştırma süresince memura 

maaşının 2/3’ü ödenmeye devam edilir 

e) Disiplin soruşturması sonucu 

memuriyetten çıkarma dışında bir disiplin 

cezası alması durumunda göreve tekrar 

başlayan memura maaşından kesilen 1/3 

tutarındaki miktar iade edilir, kademe ve 

derece intibakı gerçekleştirilir 
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
28- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 

Bir memur aralıksız ve mazeretsiz kaç gün 

göreve gelmemesi durumunda çekilmiş 

sayılır? 

a) 7 gün 

b) 10 gün 

c) 20 gün 

d) 5 gün 

e) 3 gün 

 

 

 

 

 

 

 

29- 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi seferberlik halinde bile 

sınırlanamayan ve durdurulamayan haklar 

arasında yer almaz? 

a) Yaşam  hakkı  

b) İbadet özgürlüğü  

c) Kişinin maddi ve manevi varlığının 

bütünlüğü 

d) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez 

e) Din, vicdan, düşünce ve kanaat hürriyeti 

 

30- 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi kişi hak ve ödevlerinden biri 

değildir? 

a) Konut dokunulmazlığı  

b) Özel hayatın gizliliği  

c) Çalışma hürriyeti  

d) Haberleşme hürriyeti  

e) Mülkiyet hakkı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31- 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi temel hakların durdurulması 

hakkında doğru değildir? 

a) Olağanüstü hal ilan edilen durumlarda 

durdurulabilir 

b) Kanunla durdurulabilir 

c) Kısmen veya tamamen durdurulabilir 

d) Seferberlik halinde durdurulabilir 

e) Sıkıyönetim halinde durdurulabilir 
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
32- Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç üyeden 

oluşur? 

a) 600 

b) 550 

c) 500 

d) 650 

e) 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33- 1982 Anayasası’na göre, bir milletvekilinin 

dokunulmazlığının kaldırılması durumunda 

bu karara ne kadar süre içinde hangi 

merciye başvuru yapılabilir? 

a) 7 gün - Uyuşmazlık mahkemesi 

b) 15 gün - Yargıtay  

c)  7 gün -  Yargıtay  

d) 15 gün - Anayasa mahkemesi 

e) 7 gün - Anayasa mahkemesi 

34- 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 

hangisi başkanlık divanında yer almaz? 

a) Meclis Başkanı 

b) Başkanvekilleri 

c) TBMM genel sekreteri  

d)  Katip Üyeler 

e)  İdari Amirler 

 

 

35- 1982 Anayasası’na göre, meclis 

soruşturması sonucunda Anayasa 

Mahkemesi tarafından ne kadar süre içinde 

yargılama yapılmalıdır? 

a) 5 ay 

b) 1 ay  

c) 2 ay  

d) 4 ay 

e) 3 ay 

 

 

 

36- 1982 Anayasası’na göre, Sayıştay üyelerini 

ve başkanını kim seçer? 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

b) Cumhurbaşkanı  

c) Anayasa Mahkemesi Başkanı  

d) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı  

e) Meclis Başkanı  
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
37- Bakan yardımcılığı hakkında aşağıda yer 

alan bilgilerden hangisinin doğruluğu ileri 

sürülemez? 

a) Bakan yardımcıları ilgili bakanın kararı 

ile atanırlar 

b) Bakan yardımcılığı istisnai memuriyettir 

c) Bakan yardımcılarının TBMM 

çalışmalarına katılma yetkisi yoktur 

d) Bakan yardımcıları genel müdürün 

hiyerarşik amiridir 

e) Bakan yardımcıları Milli Güvenlik 

Kurulunun üyesi değildir 

 

 

 

 

38- Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır 

b) Devlet tüzel kişiliği bünyesinde yer alır 

c) Kurul üç ayda bir olağan olarak toplanır 

d) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

Cumhurbaşkanlığına bağlıdır 

e) Anayasal bir kuruluştur 

39- 1982 Anayasası’na göre taşra teşkilatına 

ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Türkiye merkezi idare kuruluşu 

bakımından illere, illerde ilçelere ayrılır 

b) Birden çok ili içine alan merkezi idare 

teşkilatı kurulabilir 

c) illerin idaresi yetki genişliği esasına 

dayanır 

d) Taşra teşkilatının kurulmasında coğrafi 

durum ve ekonomik şartlar dikkate alınır 

e) Taşra teşkilatının görev ve yetkileri 

kanun ile düzenlenir 

 

 

 

 

40- Sermayesinin tamamı bir kamu iktisadi 

teşebbüsüne ait olan işletme veya işletme 

topluluğuna ne ad verilir? 

a) İktisadi devlet teşekkülü 

b) Kamu iktisadi kuruluşu 

c) Bağlı ortaklık 

d) Müessese 

e) İştirak 
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
41- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre 
aşağıdakilerden hangisi “Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi (EBYS)”nin tanımıdır? 
a) Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı 

tarafından yürütülen ve idarelerin 
merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatındaki 
birimlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı 
sistemdir. 

b) Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal 
fonksiyonun veya kurumsal işlemin 
yerine getirilmesi için alınmış ya da idare 
tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki ve 
formatı ile ait olduğu fonksiyon veya 
işlem için delil teşkil ederek aidiyet 
zincirini muhafaza eden, güvenli 
elektronik imza ya da el yazısıyla 
imzalanmış ve kayıt altına alınmış her 
türlü bilgidir. 

c) Münhasıran imza sahibine bağlı olan, 
sadece imza sahibinin tasarrufunda 
bulunan güvenli elektronik imza 
oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli 
elektronik sertifikaya dayanarak imza 
sahibinin kimliğinin ve imzalanmış 
elektronik veride sonradan herhangi bir 
değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini 
sağlayan elektronik imzadır. 

d) İdarelerin kendi içlerinde, birbirleriyle 
veya gerçek ya da tüzel kişiler ile iletişim 
sağlamak amacıyla güvenli elektronik 
imza kullanarak elektronik ortamda ve 
zorunlu hâllerde veya olağanüstü 
durumlarda el yazısıyla atılan imza ile 
fiziksel ortamda yürüttükleri süreçtir. 

e) İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken 
hazırladıkları ve faaliyetlerinin delili 
olabilecek e-Yazışma Teknik Rehberi’ne 
uygun belgelerin içerik, üstveri, format 
ve ilişkisel özelliklerini koruyan, 
belgelerin ait olduğu fonksiyon veya 
işlem için delil teşkil eden ve aidiyet 
zinciri içerisindeki yönetimini elektronik 
ortamda sağlayan sistemdir. 

42- I. Times New Roman 

II. Arial 

III. Calibri 

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, 

hazırlanan belgelerde yukarıdaki yazı 

tiplerinden hangisi veya hangileri kullanılır? 

a) Yalnız I 

b) Yalnız II 

c) I ve II 

d) II ve III 

e) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

43- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, belge 

üzerinde en fazla iki logo kullanılabilir? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
44- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, 

muhatabı “Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı” olan bir belge için aşağıdaki 

“ilgi” örneklerinden hangisi doğrudur? 

a) Ticaret Bakanlığı (Personel Genel 

Müdürlüğünün) 1.9.2019 tarihli ve E-

35799330-902.02-1042579 sayılı yazısı. 

b) 12.09.2019 tarih ve E-41515602-902.02-

1014125 sayılı yazımız 

c) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 

20.09.2019 tarihli ve E-13930610-

902.02-1458755 sayılı yazısı. 

d) 30.09.2019 tarihli ve E-13930610-

902.02-1458755 sayılı yazınız. 

e) Ayşe Yılmaz’ın bila tarihli başvurusu. 

 

 

45- Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili 

sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 

a) 1988 Temmuzu çok sıcak geçmişti. 

b) Ağrı Dağı Türkiye’nin en yüksek dağıdır. 

c) Balkanlarda yapılan fetihler sonrası oralar 

Türkleşti. 

d) Değerli Arkadaşım; bayramınız kutlu 

olsun. 

e) Tuz gölü çevresi ülkemizin en az yağış alan 

yerlerindendir. 

46- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “meclis” 

kelimesi yanlış yazılmıştır? 

a) Bu yıl meclis yeni döneme erken 

başlayacak. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli 

Mücadele döneminde açıldı. 

c) Açılış konuşmasını Meclis Başkanı yaptı. 

d) Uçakta 26 meclis üyesi vardı. 

e) Bu hafta Meclis tatile giriyor. 

 

 

 

 

 

47- Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde ay 

adı yanlış yazılmıştır? 

a) 20 haziranda doğdum. 

b) Tatilimiz 20 Ağustos Cuma günü 

başlayacak. 

c) 1980 yılının Eylül ayında doğmuş. 

d) Bir Temmuz akşamında rastladım sana. 

e) Atatürk, 1919 senesinin Mayısının 19. 

Gününde Samsun’a çıktı. 
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
48- “Bunu daha önce de birkaç kez vurguladım (  ) 

Öykü yazmak tutku olmaktan çıkıp 

sıradanlaştıkça gizemini (  ) etkisini yitiriyor (  )” 

Yukarıdaki cümlede boş parantezle 

belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama 

işaretleri getirilmelidir? 

a) (?), (,), (…) 

b) (:), (,), (.) 

c) (.), (;), (!) 

d) (,), (,), (.) 

e) (…), (!), (.) 

 

 

 

 

 

 

49- “Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor( ) 

bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak 

istiyorum.” cümlesindeki parantez içindeki 

boşluğa aşağıdaki noktalama işaretlerinden 

hangisi getirilmelidir? 

a) Virgül 

b) İki nokta 

c) Üç nokta 

d) Noktalı virgül 

e) Nokta 

 

50- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak 

işareti (“ ”) doğru kullanılmamıştır? 

 

a) Babası “Buraya bakar mısın?” diye 

seslendi.  

b) Şiirler içinde “Sessiz Gemi gibisi var mı?” 

dedi.  

c) Herkes mutlaka “Nutuk”u okumalıdır. 

d) Ona “Sen de mi” kazanamadın? diye 

sordu. 

e) Senin bu “deliliğin” gerçekten çok işe 

yarıyor. 

 

 

 

 

 

51- “Bir işletmenin ya da özel veya kamusal bir 

kuruluşun bağlantı kurduğu veya 

kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve 

desteğini elde etmek ve bunu devam 

ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş 

bir yönetim görevi” aşağıdakilerden 

hangisinin tanımıdır? 

a) Pazarlama 

b) Halkla ilişkiler 

c) Reklam 

d) Propaganda 

e) Promosyon 
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
52- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin 

temel ilkelerinden biri değildir? 

a) Dürüstlük 

b) İnandırıcılık 

c) Tekrarlama 

d) Araştırma 

e) Bütçe 

 

 

 

 

 

 

 

53- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde 

telefon iletişimine ilişkin dikkat edilmesi 

gereken hususlar arasında yer almaz? 

a) Kurum ya da kuruluş telefonları uzun süre 

meşgul kalmamalıdır. 

b) Telefonu yanıtlayan kişi, öncelikli olarak 

arayan kişinin kendisini tanıtmasını 

beklemelidir. 

c) Telefon eden kişinin istemi doğrultusunda 

ilgili birim ya da kişiye kısa sürede 

yönlendirme yapılmalıdır. 

d) Telefon görüşmesi sırasında not alabilmek 

için mutlaka kâğıt ve kalem 

bulundurulmalıdır. 

e) Görüşme sırasında yanlış anlaşılabilecek 

rakamların ve sözcüklerin yinelenmesi 

(gerektiğinde kodlanması) gerekir. 

54-      I.Bilgi saklama  

II. İşbirliği anlayışı içinde çalışabilme 

             III.Nazik ve eleştiriye açık olma 

IV.Görgü ve tolerans 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri, 

başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için 

tüm personelde olması gereken “kişilik” 

özellikleri arasında yer alır? 

a) I, II 

b) III, IV 

c) I, II, III 

d) II, III, IV 

e) I, II, III, IV 

 

 

 

55- I. Soyadı Kanunu  

II I. Beş Yıllık Kalkınma Planı   

III. Tevhidi Tedrisat Kanunu  

Yukarıdaki inkılaplar hangi ilkeler 

doğrultusunda yapılmıştır? 

a) Milliyetçilik - Devletçilik - İnkılâpçılık        

b) Halkçılık- Milliyetçilik- Devletçilik 

c) Milliyetçilik – Halkçılık – Milliyetçilik                  

d) Halkçılık – Devletçilik  -  Milliyetçilik 

e) Laiklik-Halkçılık-Devletçilik 
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
56- “Çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, 

doktor vb. kısacası bütün vatandaşların hak, 

menfaat ve hürriyeti eşittir." Bu ifadeler 

aşağıdaki ilkelerden hangisinin 

benimsendiğine kanıttır? 

a) Devletçilik                           

b) Laiklik         

c) Ulusal Bağımsızlık              

d) Halkçılık  

e) Milliyetçilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57- I. TBMM’nin açılması 

II. 1921 Anayasasının çıkarılması 

III. Saltanatın kaldırılması 

IV. Soyadı Kanunu çıkarılması 

V. Kadınlara siyasi hakların verilmesi 

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi 

cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda 

yaşanılan gelişmelerden biri değildir?  

a) I       

b) II   

c) III    

d) IV    

e) V 

 

 

 

58- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde 

mesajın ulaşması amaçlanan kişi, küme ya 

da kitleyi ifade etmektedir? 

a) Mesaj 

b) Hedef  

c) Kanal  

d) Kaynak 

e) Alıcı 
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MAHALLİ İDARELER 4. GRUP GÖREVDE YÜKSELME DENEME SINAVI 
59- “Bu modelde, iletişim basit ve doğrusal bir

süreç olarak görülmektedir. Model

‘Matematiksel İletişim Kuramı’ niteliğinde

olup iletişim sürecini kaynaktan gönderilen

iletinin kanal aracılığı ile hedef kitleye

ulaşması olarak nitelendirmektedir. Bilgi

kuramı üzerine temellendirdikleri bu

modelde, bilgi aktarımı teknik bir sistem

olarak görülmekte, insanın duygusal durumu

tamamen göz ardı edilmektedir. Bu modelde,

anlamın iletide içerildiği düşünülmektedir.”

Yukarıda tanımlanan iletişim modeli

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Westley-Mc Lean modeli

b) Lasswell modeli

c) Gerbner modeli

d) Shannon - Weaver modeli

e) Newcomb modeli

60- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim

araçlarının işlevleri arasında yer almaz?

a) Mal ve hizmetlerin tanıtılması

b) Eğitim

c) Eğlendirme

d) Haber verme

e) Muhafaza etme
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