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DİKKAT 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlu-
larına başvurunuz.

 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

KİTAPÇIK
TÜRÜ

A

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem 
kullanmayınız.

2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan yazılı bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve 
kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.

3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. 
Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

ÖRNEK KODLAMA:   

SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır.
2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.
3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak 
  için kullanabilirsiniz.
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İTFAİYE AMİRİ A
1.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangi-

si yanlıştır?

A) Anayasa en üst hukuk normudur.
B) Hiçbir kanun Anayasa’ya aykırı olamaz.
C) Temel hak ve hürriyetler sınırsız değildir.
D) Yabancıların temel hak ve hürriyetleri milletle-

rarası hukuka bağlı olarak sınırlanamaz.

2.  T.C. Anayasası’na göre “egemenlik”le ilgili 
aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
B) Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa-

dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.
C) Egemenliğin kullanılması, olağanüstü durum-

larda Millî Güvenlik Kuruluna devredilebilir.
D) Türk Milleti, egemenliğini, Anayasa’nın koy-

duğu esaslara göre, yetkili organları eliyle 
kullanır.

3.  T.C. Anayasası’na göre yasal yaş sınırını 
doldurdukları takdirde aşağıdakilerden 
hangisi oy kullanabilir?

A) Taksirli suçlardan hüküm giyenler
B) Silah altında bulunan erbaşlar
C) Silah altında bulunan erler
D) Askerî öğrenciler

4.  T.C. Anayasası’na göre “yerleşme ve seyahat 
hürriyeti” ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler-
den hangisi yanlıştır?

A) Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine 
sahiptir.

B) Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme 
hakkından yoksun bırakılamaz.

C) Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ceza 
soruşturması ve kovuşturması sebebiyle sınır-
lanabilir.

D) Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, 
sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak ama-
cıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile sınırlanabilir.

5.  T.C. Anayasası’na göre “dernek kurma hürri-
yeti” ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden 
hangisi yanlıştır?

A) Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte 
üye kalmaya zorlanamaz.

B) Herkes, önceden izin almak şartıyla dernek 
kurma ve bunlara üye olma hürriyetine sahip-
tir.

C) Görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memur-
larının dernek kurmaları kanunla sınırlandırı-
labilir.

D) Silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupla-
rının derneklere üye olmaları kanunla sınırlan-
dırılabilir.

6.  T.C. Anayasası’na göre “yargı yolu” ile ilgili 
aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 
yargı yolu açıktır.

B) İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, 
yazılı bildirim tarihinden başlar.

C) Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka 
uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.

D) İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan 
zararı ödemekle yükümlü değildir.

7.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-
gisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görev ve 
yetkilerinden değildir?

A) Askerî yargıtay üyelerini seçmek
B) Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek
C) Anayasa Mahkemesi Başkanını seçmek
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek

8.  T.C. Anayasası’na göre Devlet Denetleme 
Kurulunun Başkanı aşağıdakilerden hangisi 
tarafından atanır?

A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi
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9.  T.C. Anayasası’na göre bakanlıkların kurulma-
sı ve bakanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Bir bakan birden fazla bakana vekillik edemez.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile Yüce 

Divana verilen bir bakan bakanlıktan düşer.
C) Başbakanın Yüce Divana sevki hâlinde Ba-

kanlar Kurulunda yer alan bakanların görevleri 
devam eder.

D) Açık olan bakanlıklarla, izinli veya özürlü olan 
bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekil-
lik eder.

10.  T.C. Anayasası’na göre “tüzük” ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Danıştayın incelemesinden geçirilir.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarı-

lır.
C) Tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve 

kanunlar gibi yayımlanır.
D) Tüzükler kanunun uygulanmasını göstermek 

veya emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılır.

11.  I. İnönü Savaşı’ndan sonra Sovyet Rusya ile 
imzalanan dostluk ve işbirliği antlaşması aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Brest-Litowsk Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Sevr Antlaşması
D) Ankara Antlaşması

12.  Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da hangi görev-
le Samsun’a çıkmıştır?

A) 9. Ordu Müfettişi
B) Ataşemiliterlik
C) 5. Ordu Müfettişliği
D) Yıldırım Orduları Grup Komutanı

13.  Yeni Türk devletinde devlet başkanlığı sorunu 
aşağıdakilerden hangisiyle çözümlenmiştir?

A) Saltanatın kaldırılmasıyla
B) Halifeliğin kaldırılmasıyla
C) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
D) Çok partili hayata geçilmesiyle

14.  Aşağıdaki inkılaplardan hangisi 3 Mart 1924’te 
gerçekleşmemiştir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
C) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

15.  Aşağıda verilenlerden hangisi, devleti laikleş-
tirme yönünde atılan adımlardan değildir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Türk Tarih Kurumunun kurulması
D) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması

16.  Ulusal egemenlik kavramı, Atatürk ilkelerinden 
hangisinin temel dayanağını oluşturur?

A) Devletçilik B) Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik D) İnkılapçılık

17.  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün laiklik ilke-
si ile bağdaşmaz?

A) Hoşgörü ortamı
B) Dinî inançlara saygı
C) Vicdan ve düşünce hürriyeti
D) Devletin din kurallarına göre yönetilmesi

18.  Atatürk ilkelerinin Anayasa’ya girdiği tarih, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1920 B) 1923 C) 1924 D) 1937

19.  Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetimini gerek-
tiren hâllerdendir?

A) Toprak kayması B) Toplu düğünler
C) Yerel seçimler D) Millî maçlar
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20.  Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, aşağıdaki-

lerden hangisinin direktifi ile faaliyete geçer?

A) Başbakan
B) TBMM Başkanı
C) Krizden sorumlu Devlet Bakanı
D) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

21.    I- Belediye encümeni
 II- Belediye meclisi
III- Belediye başkanı

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri belediyenin 
yürütme organıdır?

A) Yalnız II  B) Yalnız III
C) I - II  D) II - III

22.  Bakanlık merkez teşkilatında hiyerarşik ka-
demeler dikkate alındığında aşağıdakilerden 
hangisi ihtiyaca göre kurulacak birimdir?

A) Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı
B) Şube Müdürlüğü
C) Müsteşarlık
D) Şeflik

23.  Aşağıdakilerden hangisini düzenlemek baka-
nın görevlerinden biri değildir?

A) Tebliğ  B) Yönetmelik
C) Genelge D) Kanun

24.  Aşağıdakilerden hangisi üniversitelerin organ-
larından değildir?

A) Dekan
B) Rektör
C) Senato
D) Üniversite yönetim kurulu

25.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
Devlet memurları, mal bildirim beyannamesin-
de aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olarak bilgi 
vermek zorunda değildir?

A) Eşi
B) Kendisi
C) Anne ve babası
D) Velayeti altındaki çocukları

26.  Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’na göre Devlet memurları için 
tesis edilen sınıflardan değildir?

A) Hâkimlik ve Savcılık Hizmetleri
B) Millî İstihbarat Hizmetleri
C) Avukatlık Hizmetleri
D) Din Hizmetleri

27.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
Devlet memurlarına kaç yıllık sicil notu ortala-
ması 90 ve daha yukarı olanların aylık derece-
lerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere 
bir kademe ilerlemesi uygulanır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

28.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
hizmet süresi on yıldan az olan bir Devlet me-
muruna hastalanması hâlinde, ilk seferinde en 
fazla kaç aya kadar rapor verilebilir?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12

29.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) 
olan memurlar için, yıllık izin süresi toplam 
kaç gündür?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30
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30.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait 
kullanılmayan izinlerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Zorunlu olarak resen kullandırılır.
B) İstenildiğinde parça parça kullandırılır.
C) Kullanılmayan izin hakları düşer.
D) Bir sonraki yıllık izin süresine eklenir.

31.    I- Uyarma
 II- Aylıktan kesme
III- Kademe ilerlemesinin durdurulması
IV- Kınama

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri 
disiplin amirlerince verilir?

A) I - III  B) I - II - IV
C) III - IV  D) II - III - IV

32.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
ticaret yapan veya Devlet memurlarına yasak-
lanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulu-
nan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi 
verilir?

A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

33.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili ol-
sun veya olmasın herhangi bir suçtan tutukla-
nan veya gözaltına alınan memurlara bu süre 
içinde aylıklarının ne kadarı ödenir?

A) Üçte ikisi B) İkide biri
C) Dörtte biri D) Üçte biri

34.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
temininde, görevde tutulmasında veya belli 
yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan 
elemanlara, aşağıdaki ödemelerden hangisi 
yapılır?

A) İş riski zammı
B) İş güçlüğü zammı
C) Mali sorumluluk tazminatı
D) Eleman teminindeki güçlük zammı

35.  “İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri ()” cümlesinde 
parantezle belirtilen yere, aşağıdaki noktalama 
işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) ? B) ! C) : D) ;

36.  “Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarını heye-
canla bekliyoruz.” cümlesinin yüklemi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) bekliyoruz B) Açıköğretim Lisesi
C) heyecanla D) sınav sonuçlarını

37.  Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar en 
az kaç nüsha düzenlenir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

38.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalış-
masının yürütülmesinde ikinci aşamadır?

A) Planlama
B) Uygulama
C) Değerlendirme
D) Bilgi toplanması

39.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin te-
mel ilkelerindendir?

A) Bilgi verme B) Hoşgörü
C) Liyakat  D) Dürüstlük
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40.  Aşağıdakilerin hangisi halkla ilişkilerin “temel 

ilkeleri”nden değildir?

A) Halkla ilişkiler sabır isteyen sürekli bir çalışma-
dır.

B) Halkla ilişkiler tek yönlü bir iletişim sürecidir.
C) Halkla ilişkiler inandırıcılığa dayalıdır.
D) Halkla ilişkiler bir uzmanlık işidir.

41.  Aşağıdakilerden hangisi belediyelerce verilen 
belgelerden değildir?

A) Hafta tatili ruhsatı
B) Mesul müdürlük belgesi
C) Gıda işletmelerine ait üretim izni belgesi
D) Sıhhi müesseselere ait iş yerleri açma ve 

çalışma ruhsatı

42.  Aşağıdakilerden hangisi iş yeri açma ve ça-
lışma ruhsatı verilirken istenen belgelerden 
değildir?

A) Tapu belgesi
B) İlgili oda kayıtları
C) Beyan (müracaat) formu 
D) İş yerine ait yapı (inşaat) ruhsatı

43.  Aşağıdakilerden hangisinde bir değişiklik 
olursa iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yenile-
nir?

A) İş yerinin sahibinin ölmesi
B) İş yerinin yeni bir ortak alması
C) İş yerinin başka bir adrese nakledilmesi
D) İş yerinin ortaklarından birinin ayrılması

44.  Aşağıdakilerden hangisi İş Yeri Açma ve Çalış-
ma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda ruhsatlandırılmaz?

A) Sıhhi müessese iş yerleri
B) Derneklerin idari binaları
C) Gayrisıhhi müessese iş yerleri
D) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri

45.  Belediye sınırları içerisinde oluşturulacak 
birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri inceleme 
kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) İmar müdürlüğü temsilcisi
B) Emniyet müdürlüğü temsilcisi
C) Hukuk işleri müdürlüğü temsilcisi
D) Sanayi ticaret müdürlüğü temsilcisi

46.  Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerin-
den meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, 
elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki 
satılan iş yerlerine uzaklığı ile ilgili öngörülen 
mevzuata göre aşağıdakilerden hangisinde bu 
durumun dikkate alınmasına gerek yoktur?

A) Okul
B) Yurt
C) Market 
D) Mabet bina ve tesisleri

47.  Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin 
açılış ve kapanış saatleri belediye sınırları 
içerisinde aşağıdakilerden hangisi tarafından 
tespit edilir?

A) Valilik  B) İl Encümeni
C) Zabıta Müdürlüğü D) Belediye Encümeni

48.  İçkili yer bölgesi belediye sınırları ve mücavir 
alanlar içinde aşağıdakilerden hangisi tarafın-
dan belirlenir?

A) Belediye Meclisi B) Kaymakamlık
C) Valilik  D) Belediye Encümeni

49.  Günlük üretimi 1000 kg/günden az olan ek-
mek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten yer-
lerin büyükşehir belediyesi olmayan illerdeki 
minimum metrekare şartı ne kadardır?

A) 100 B) 150 C) 200 D) 250
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50.  Büyükşehir belediye başkanının katılamadığı 
encümen toplantılarına aşağıdakilerden hangi-
si başkanlık yapar?

A) Genel sekreter
B) Özel kalem müdürü
C) Mali hizmetler birim amiri
D) Belediye başkan yardımcısı

51.  Aşağıdakilerden hangisi büyük şehir belediye-
si organı değildir?

A) Büyükşehir belediyesi sekreterliği
B) Büyükşehir belediye encümeni
C) Büyükşehir belediye başkanı
D) Büyükşehir belediye meclisi

52.  Aşağıdakilerden hangisi bir il belediyesinin 
büyükşehir belediyesine dönüştürülebilmesi 
için gerekli olan kriter değildir?

A) Son nüfus sayımına göre toplam nüfusun 
750.000’den fazla olması gerekir.

B) Belediye sınırları içi ve bu sınırlara en fazla 
10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin 
nüfus toplamı dikkate alınır.

C) Fiziki yerleşim ve ekonomik gelişmişlik düzey-
leri de dikkate alınarak kanunla büyükşehir 
belediyesine dönüştürülebilir.

D) Belediye sınırları içi ve bu sınırlara en fazla 
5.000 metre mesafedeki yerleşim birimlerinin 
nüfusu, son nüfus sayımına göre 750.000’den 
fazla olması gerekir.

53.  Büyükşehir belediyesi sınırları ile ilgili olarak 
aşağıda belirtilen tanımlamalardan hangisi 
yanlıştır?

A) Büyükşehir belediyelerinin sınırları, adını al-
dıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır.

B) Büyükşehir ilçe belediyelerinin büyükşehir be-
lediye sınırları dışında belediye sınırı olamaz.

C) İlk kademe belediyelerinin, büyükşehir beledi-
ye sınırları dışında belediye sınırı olamaz.

D) İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, bü-
yükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının 
sınırlarıdır.

54.  Aşağıdaki görevlerden hangisi büyükşehir, 
ilçe ve ilk kademe belediyesi görevleri arasın-
da değildir?

A) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek
B) Katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna 

taşımak
C) Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlan-

dırmak ve denetlemek
D) Sıhhi iş yerlerini, 2’nci ve 3’üncü sınıf gayrisıh-

hi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğ-
lence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek

55.  Osmanlı padişahlarından afet hâline gelen 
yangıların önüne geçmek için 1579 yılında 
İstanbul kadısına yazılı bir ferman gönderen 
padişah kimdir?

A) 2. Mahmut  B) 3. Murat
C) Sultan 2. Selim  D) Sultan 3. Mehmet

56.  Tam donanımlı modern askeri itfaiye ne zaman 
kuruldu?

A) 1826 B) 1828 C) 1872 D) 1874

57.  Aşağıdakilerden hangisi sivil savunma servis-
leri arasında yer almaz?

A) Önleme servisi
B) Kurtarma servisi
C) Karargâh servisi
D) İlk yardım ambulans servisi

58.  Hassas bölgelerdeki yıllık ortalama personel 
mevcudu 200’den fazla olan resmî ve hususi 
daire, müessese, fabrika ve teşekküllerde 
aşağıdaki sivil savunma teşkillerinden hangisi 
kurulmaz?

A) Kontrol merkezi ve karargâh servisi
B) Emniyet ve kılavuz servisi
C) Ar-Ge servisi
D) İtfaiye servisi
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59.  Okul, yurt ve benzeri müesseselerde sivil sa-

vunma teşkillerinde görev almak için öğrenci-
lerin en az kaç yaşında olması gerekir?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

60.  Normalde içinde su bulunmayan, yangın 
hâlinde itfaiyenin zemin seviyesinden su ba-
sabileceği sisteme ne denir?

A) Kuru boru sistemi B) Sulu boru sistemi
C) Boru sistemi D) Tesisat

61.  Yataklı sağlık hizmeti amaçlı binalarda, huzu-
revlerinde, anaokulu, ilköğretim okullarında, 
eğlence yerlerinde ve bir kattaki kullanıcı sayı-
sı en az kaç kişiyi geçerse dairesel merdivene 
izin verilmez?

A) 40 B) 50 C) 70 D) 80

62.  Kişi sayısı 500’ü geçen bir yerde en az kaç 
adet çıkış kapısı olması gerekir?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

63.  Yangın söndürme cihazlarının standartlarda 
belirtilen hususlar doğrultusunda, kontrolleri 
ne kadar sürede, nerede yapılır?

A) Yılda bir kez yerinde
B) Altı ayda bir kez yerinde
C) Yılda bir kez yangın firmasında
D) Altı ayda bir kez yangın firmasında

64.  Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan ki-
şinin dikkat etmesi gereken kurallar arasında 
yer almaz?

A) Olayları hızla değerlendirmeli
B) Her şeyden önce kendi emniyetini sağlamalı
C) Başkalarının da kaza yapmasını önleyici ted-

birler almalı
D) Kazazedenin kimliğini ve değerli eşyalarını 

koruma altına almamalı

65.  Olay yerinde, hayatın kurtarılması ya da 
hastanın durumunun daha da kötüleşmesini 
engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan 
müdahaleye ne isim verilir?

A) Acil tedavi B) Acil müdahale
C) İlk yardım D) İleri yaşam desteği

66.  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında 
kurtarma temel kuralları arasında yer almaz?

A) Kazazedelere ilk yardım yapılmamalı
B) Olay yerinin her yönden güvenli hâle getirilme-

si sağlanmalı
C) Kazazede enkazdan değil enkaz kazazededen 

uzaklaştırılmalı
D) Kazazedelerde omurga hasarı olduğunu kabul  

ederek boyunluk takılmalı

67.  Aşağıdakilerden hangisi bayılma anında ilk 
yardım olarak yapılmalıdır?

A) Yere düşen kişi hemen ayağa kaldırılmalı
B) Hastanın ayakları 30 cm yukarı kaldırılmalı
C) Ağızdan sulu ya da katı yiyecek verilmeli
D) Takma dişi varsa çıkarılmamalı

68.  Kanamayı durdurmak için ilk yardımcının ilk 
yapması gereken uygulama aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kanayan bölge aşağıda tutulur.
B) Basınç noktalarına baskı uygulanır.
C) Kanamalı bölgenin üzerine turnike uygulanır.
D) Kanamalı bölgenin üzeri temiz bir bezle kapa-

tılarak yaraya baskı uygulanır. 

69.  Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının 
görevleri arasında yer almaz?

A) Su baskınlarına müdahale etmemek
B) Yangınlara müdahale etmek, söndürmek
C) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale 

etmek
D) Doğal afet ve olağanüstü durumlarda kurtarma 

çalışmalarına katılmak
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70.  Nüfusu 10.000’e kadar olan yerlerde en az kaç 
adet itfaiye söndürme aracı olmalıdır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

71.  İtfaiye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi 
için 24 saat çalışma esasının saatleri kimin 
görüşü alınarak tespit edilir?

A) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
B) Personel Daire Başkanlığı
C) Belediye Meclisi
D) Belediye Başkanı

72.  Aşağıdakilerden hangisi itfaiye birimlerinin 
kurulmasında etkili değildir?

A) Yangın ve diğer afetlere hassasiyeti
B) Fiziki ve coğrafi yapısı
C) Merkeze uzaklık
D) Beldenin nüfusu

73.  İtfaiye teşkilatı ve personelinin çalışmalarını 
itfaiye hizmetleri denetleme formuna göre 
aşağıdakilerden hangisi denetleyemez?

A) Valiler
B) Belediye başkanları
C) Millî eğitim müdürü
D) Bakanlık denetim elemanları

74.  Aşağıda belirtilen motorlu binek nakil vasıta-
larından hangisine Millî Müdafaa mükellefiyeti 
tatbik edilir?

A) Binek otomobili
B) Cumhurbaşkanının kullanımına tahsis edilmiş 

binek otomobilleri
C) Posta idaresiyle mukavele akdeden şahısların 

posta işinde kullandıkları motorlu nakil vasıta-
ları

D) Umumi (Genel), mülhak (Katma) ve husu-
si (Özel) bütçelerle idare olunan dairelerle 
belediyelerde ve amme hizmetlerini gören 
müesseselerde bulunan motorlu binek ve nakil 
vasıtaları

75.  Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen kişi ya 
da kişiler Millî Müdafaa mükellefiyeti komisyo-
nu üyesi değildir?

A) Askerlik şube reisi
B) İl veya ilçe belediye başkanı
C) İl veya ilçenin en büyük mülki amiri
D) İl veya ilçenin en büyük maliye memuru

76.  Millî Müdafaa mükellefiyetleri nasıl tatbik 
olunur?

A) İllerde Vali vasıtası ile
B) Bakanlar Kurulu vasıtası ile
C) İl ve ilçe idare kurulları vasıtası ile
D) Millî Müdafaa mükellefiyeti komisyonları vası-

tası ile

77.  Aşağıdakilerden hangisi Millî Müdafaa Kanunu 
kapsamında şahsi mükellefiye tabi olmayan 
kişilerden değildir?

A) Gebe kadınlar
B) Malul ve hasta olanlar
C) 15 yaş ile 65 yaş arası kişiler
D) Bakıma muhtaç çocuğu olan kadınlar

78.  Gecekondu belediyece tespit edildiğinde aşa-
ğıdakilerden hangisi yapılır?

A) İnşaat tamamlanıp su abonesi verilir.
B) Proje yaptırılıp ruhsat alınması istenir.
C) Gecekondu Yasası gereğince hemen yıktırılır.
D) Gecekondu yapılan arazinin satın alınması 

istenir.

79.  Gecekondulara, Belediye Yasası gereği su 
abonesi alınması ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?

A) Abone harcı yatırılırsa su abonesi alır.
B) Belediyeye hibe yatırırsa su abonesi alır.
C) Tesisat projesi yaptırırsa su abonesi alır.
D) Belediye Başkanı onayı ile su abonesi alır.
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80.  Aşırı göç ve işsizliğin gecekondu yapımını 

tetiklemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Aşırı göç ve işsizlik gecekondu yapımını 
çoğaltır.

B) Aşırı göç ve işsizlik gecekondu yapımını etkile-
mez.

C) Aşırı göç ve işsizlik gecekondu yapımını önler.
D) Aşırı göç ve işsizlik gecekondu yapımını dur-

durur.

81.  Yasal işlem yapılan yapıların ruhsatlandırma 
ve ruhsata uygun hâle getirilmesi için tanınan 
süre kaç gündür?

A) 45 B) 35 C) 30 D) 15

82.  Bina ve bina türü yapılar için zemin etüt rapo-
ru hangi tarihte zorunlu hâle gelmiştir?

A) 1995 B) 1997 C) 1999 D) 2000

83.  Planlamaya esas olarak hazırlanacak Jeolojik, 
Jeolojik - Jeoteknik ve mikro bölgeleme etüt 
raporlarının incelenmesi ve onaylanması han-
gi kurum tarafından yapılmaktadır?

A) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
B) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü
C) Afet İşleri Genel Müdürlüğü
D) İl Özel İdare

84.    I- 8 daireden az bağımsız bölümü olan konut-
larda

 II- İnşaat alanı 800 metrekareden az olan iş 
yerlerinde

III- İnşaat alanı 800 metrekareden az olan ko-
nut ve iş yeri olarak kullanılan yapılarda

Yukarıda verilen binalardan hangisi ya da han-
gilerinde sığınak yapılması zorunlu değildir?

A) Yalnız I  B) I - II
C) I - III  D) I - II - III

85.  3194 sayılı İmar Kanunu’na göre alınan yapı 
ruhsatı, yapıya başladıktan sonra alındığı 
tarihten itibaren kaç yıl geçerlidir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

86.  İmar uygulaması işlemleriyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Uygulama imar planları on beş günlük süreyle 
halka duyurulmalıdır.

B) İmar uygulamaları, uygulamalı imar planına 
dayanmalıdır.

C) Genel hizmetlere ayrılan yerlerde parselasyo-
na sınırlama getirilmiştir.

D) Parselasyonda, imar planı ve yönetmelik ko-
şullarına uygunluk olmalıdır.

87.  Aşağıdakilerden hangisi zamanımızı doğru 
yönetmemizi engeller?

A) Personel eğitimi
B) Hedef belirlemek
C) İşleri tek elde toplamak
D) Kullanılır ve güncel arşiv

88.  Aşağıdakilerden hangisi kişisel zaman yöne-
timi için yapılması gerekenlerden birisi değil-
dir?

A) Hayır diyebilmek
B) Kendini organize etme
C) Çok fazla ve çok uzun telefon görüşmeleri 

yapmak
D) İhtiyaç hâllerinde ve gündemi önceden belir-

lenmiş toplantılar yapmak

89.  Aşağıdakilerden hangisi toplantı yürütücüsü-
nün görevlerindendir?

A) Toplantı kurallarını uygulamak
B) Toplantıya hazırlıksız gelmek
C) Katılımcılara adil söz hakkı vermemek
D) Farklı görüşlerin ortaya çıkmasını engellemek
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90.  Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görev ve 
sorumlulukları arasında yer almaz?

A) Gıda bankacılığı yapmak
B) Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambu-

lans hizmetlerini yapmak veya yaptırmak
C) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel 

alt yapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak
D) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i 

geçen belediyelerde, kadınlar ve çocuklar için 
koruma evleri açmak

91.  Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin 
görev ve yetkileri arasında yer almaz?

A) Stratejik plan ile yatırım ve çalışma program-
larını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 
performans ölçütlerini görüşmek ve kabul 
etmek

B) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci 
düzeyleri arasında aktarma yapmak

C) Borçlanmaya karar vermek
D) Şartlı bağışları kabul etmek

92.  Belediye encümeni ne kadar süre görev yap-
mak üzere seçilir?

A) Altı ay  B) Bir yıl
C) On sekiz ay D) İki yıl

93.  Kanunda yazılı hâllerden birinin meydana gel-
mesi durumunda hangi organın kararıyla bele-
diye başkanının başkanlık sıfatı sona erer?

A) Valinin başvurusu üzerine Danıştay kararıyla
B) Valinin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığınca
C) İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danış-

tay kararıyla
D) İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Yüksek 

Seçim Kurulu kararıyla

94.  Norm kadroya uygun olarak oluşturulan birim-
lerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilme-
si aşağıdaki hangi organının kararıyla olur?

A) Belediye başkanının
B) Belediye encümeninin
C) Belediye meclisinin
D) Valinin

95.  Belediye itfaiye teşkilatında fiilen çalışanlara 
fazla mesai ücreti olarak ödenen maktu tutar, 
belediye meclisi kararı ile hangi mevzuat gere-
ğince tespit edilir?

A) Maliye Bakanlığınca belirlenen üst sınırı aş-
mamak kaydıyla

B) Bakanlar Kurulunca belirlenen üst sınırı aşma-
mak kaydıyla

C) Belediye Kanunu’nda belirlenen üst sınırı 
aşmamak kaydıyla

D) Yılı Bütçe Kanunu’nda belirlenen üst sınırı 
aşmamak kaydıyla

96.  Aşağıdakilerden hangisi belediyenin gelirleri 
arasında yer almaz?

A) Bağışlar
B) Özel iletişim vergisinden alınan paylar
C) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay
D) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak 

ödemeler

97.  Aşağıdakilerden hangisi belediyenin giderleri 
arasında yer almaz?

A) Her türlü proje giderleri
B) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak 

ödemeler
C) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile 

sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak 
hizmetler ve proje giderleri

D) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş 
ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üye-
lik aidatı giderleri

98.  Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre 
itfaiye amirliğine atanabilmek için aşağıdaki 
şartlardan hangisi aranmaz?

A) Lise mezunu olmak
B) En az iki yıl itfaiye teşkilatında çalışmış olmak
C) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi 

derecede olmak
D) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl, 2 

yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve 
dengi okul mezunları için 4 yıl itfaiye çavuşu 
olarak çalışmış olmak
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99.  Görevde yükselme eğitimine alınacakların sa-

yısı, atama yapılacak boş kadro sayısının kaç 
katını geçemez?

A) İki B) Üç C) Dört D) Beş

100.  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eğitim programı, günde altı saat olmak üzere 
en az iki hafta en fazla altı hafta olarak düzen-
lenir.

B) Eğitim programı, günde yedi saat olmak üzere 
en az dört hafta en fazla yedi hafta olarak 
düzenlenir.

C) Eğitim programı, günde altı saat olmak üzere 
en az iki hafta en fazla yedi hafta olarak dü-
zenlenir.

D) Eğitim programı, günde yedi saat olmak üzere 
en az iki hafta en fazla sekiz hafta olarak 
düzenlenir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. 
Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce 
bekleyelim. 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 Eğitim Teknolojileri 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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1.  D
2.  C
3.  A
4.  D
5.  B
6.  D
7.  C
8.  A
9.  C

10.  B
11.  B
12.  A
13.  C
14.  B
15.  C
16.  B
17.  D
18.  D
19.  A
20.  A
21.  B
22.  D
23.  D
24.  A
25.  C

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

51.  A
52.  D
53.  B
54.  C
55.  B
56.  D
57.  A
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60.  A
61.  B
62.  C
63.  A
64.  D
65.  C
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68.  D
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74.  A
75.  B

76.  D
77.  C
78.  C
79.  D
80.  A
81.  C
82.  B
83.  A
84.  D
85.  D
86.  A
87.  C
88.  C
89.  A
90.  A
91.  B
92.  B
93.  C
94.  C
95.  D
96.  B
97.  B
98.  A
99.  B

100.  D


