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Genel Açıklama
1. Bu kitapçıkta 100 (yüz) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
2. Sınav süresi 120 (yüzyirmi) dakikadır.
3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz.
5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve cevap
kâğıdının üzerine gereksiz işaret koymayınız.
6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır.
7. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir.
8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
9. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi’nin yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

A
4. “Ali bütün ısrarıma rağmen dönmeye karar
verdi .”

1.
(I) Oldukça yumuşak kalpli biriydi. (II)
Ama konuşmasında her zaman kendine bir
güven, kimi zaman aşırı bir kibir vardı.
(III) Öyle ki bu tavrı çoğu zaman bedenine
ters, gülünç bile düşerdi. (IV) Sıska biriydi
ve favorileri kocaman birer köfteyi andırıyordu.

Bu cümledeki “ısrar” sözcüğü, aşağıdaki
cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükle eş anlamlıdır?
A) Yardımcı olabilmek için çok uğraştı.
B) Rica ediyorum, daha fazla tartışmayın.
C) Kardeşimin yanımda kalması için çok
ayak direttim.
D) Dondurucu soğuğa inat ederek yürüyordu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişinin diğer insanlar
karşısındaki davranışı hakkında bir bilgi
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

I
II
III
IV

5.

2.
(I) Akdenizliler soğuğu bilmedikleri için
onların işi iş tabii ki… (II) Onları deniz
besliyor. (III) Cömert güneş ısıtıyor. (IV)
Bundan iyisini bulamazlar.

Yukarıdaki paragrafta düşünce akışını
hangi cümle bozmaktadır?

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “başkalarına özenme”
anlamı vardır?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

I
II
III
IV

I
II
III
IV

6. “Göz” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

3. “Ona bu dersin önemli olduğunu anlatabilmek için .............”

A)
B)
C)
D)

Bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A)
B)
C)
D)

(I) Lâvanta bitkisinden kan hastalıklarına
karşı etkisi olan eter yağı elde edilir. (II)
Yağlar doymuş ve doymamış olarak ikiye
ayrılır. (III) Bu, ülkemizde yaygın olarak
kullanılan bir ilâç sayılır. (IV) İltihaplı yaraları veya kangreni iyileştirmek için kullanılır. (V) Lâvanta, ecza sektöründe yaygın
olarak kullanılmaktadır.

Ninemin gözleri iyice kapandı.
Güneşte dolaştım, gözlerim ağrıyor.
Yaptıklarımız onun gözüne battı.
Ormanda gözüne çöp batmış.

neler yapmadım ki.
kendimi paraladım.
dilimde tüy bitti.
çok hırpaladım.
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7. A: Haberi ona ne zaman vermeyi düşünüyorsun?
B: …………………………………..
A: Bu konuda sana katılıyorum. Biraz sonra
ona söylemeye ne dersin?
B: Peki, olur.

10.

A, B, C eş dikdörtgenlerdir. A dikdörtgeni
10 eş parçaya, B dikdörtgeni 4 eş parçaya
ayrılmıştır.

Bu karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ve B dikdörtgendeki taralı kısımlar C
dikdörtgenine taşındığında bu dikdörtgeninin yüzde kaçı taranmış olur?

A) Ne kadar çabuk öğrenirse o kadar
iyi.
B) Bir süre bekleyelim bence.
C) Moralinin iyi olduğu bir anı kolluyorum.
D) Acelesi yok nasılsa, bir ara söyleriz.

A)
B)
C)
D)

45
55
65
75

8.“Ülkesi için canı pahasına savaştı.”
11.

Bu cümledeki altı çizili deyimin yerine,
aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
A)
B)
C)
D)

can atarak
canını hiçe sayarak
can çekişerek
canına susayarak
A sürahisini 10 eşit hacme, B sürahisini 8
eşit hacme ayıran seviye çizgileri vardır. A
ve B sürahilerinin boş kısımlarını doldurmak için kullanılacak su miktarları eşittir.

9. Doğal sayılar kümesi üstünde f fonksiyonu
𝑓(𝑥) = 𝑥! + 𝑥 biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre 𝒇(𝟑) + 𝒇(𝟐) değeri kaçtır?
A)
B)
C)
D)

A sürahisinde 300 mililitre su bulunduğuna göre B sürahisinde kaç mililitre su
bulunur?

11
12
13
14

A)
B)
C)
D)

360
420
540
600
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A
14. 𝑥, 𝑦, 𝑧 birbirinden farklı tam sayılardır.

12.

𝒙. 𝒚 = 𝟐𝟎 ve 𝒚. 𝒛 = −𝟏𝟓 olduğuna göre,
𝒙 + 𝒚 + 𝒛 toplamının en küçük değeri
kaçtır?

=125 ise

=81
ve

A)
B)
C)
D)

= işleminde soru işaretinin yerine hangi
değer gelir?
A)
B)
C)
D)

141
145
206
307

-6
-3
3
6

15.

13.

ABCD ve EFGH birer karedir. Taralı
bölgenin çevresi 48 br ve taralı bölgenin
alanı 72 br2 olduğuna göre ABCD karesinin bir kenarı kaç birim olur?

√𝟓𝟎𝟕 𝒄𝒎
√𝟐𝟒𝟑 𝐜𝐦

A)
B)
C)
D)

?

İç içe geçmiş üç bardağın toplam boyu
√𝟐𝟒𝟑 cm, iç içe geçmiş beş bardağın toplam boyu √𝟓𝟎𝟕 cm olduğuna göre bir
bardağın boyu kaç santimetre olur?
A)
B)
C)
D)

3
6
9
12

16. Toplama ve çarpma işlemlerinin modellemesi
biçiminde veriliyor.

2√𝟑
3√𝟑
4√𝟑
5√𝟑

ve

Buna göre
işlemindeki a sayısı kaçtır?
A)
B)
C)
D)

5
10
15
20
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17. Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan
yeni Türk devleti, uluslararası politikasının
merkezine “barış” kavramını yerleştirmiştir.
Ülkeler arası ilişkilerin dostluk ekseninde
yürütülmesi adına 1930’lu yıllarda hem Asya’da hem de Balkanlar’da ittifaklar kurulmuştur.

20. Manda ve himayenin kesin bir şekilde
reddedildiği ulusal kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1934 yılında kurulan Balkan Antantı’nın üyeleri
arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)

21.
I. Medeni Kanun’un kabulü
II. Soyadı Kanunu’nun kabulü
III. Tekke ve zaviyelerin kapatılması

Bulgaristan
Romanya
Yunanistan
Yugoslavya

Yukarıda sıralanan gelişmeler hangi alanda
gerçekleştirilmiş inkılaplar arasındadır?
A)
B)
C)
D)

18. 1920 yılında kabul edilen Misak-ı Millî
sınırları içerisinde yer alan fakat Fransa
ile yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı ancak 1939 yılında çözüme kavuşturulabilen mesele aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Balıkesir Kongresi
Erzurum Kongresi
Alaşehir Kongresi
Amasya Genelgesi

Devletçilik
Milliyetçilik
Halkçılık
İnkılapçılık

22. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan sonra kurularak
ilk çok partili rejim sürecini başlatan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

Boğazlar
Musul – Kerkük
Dedeağaç
Hatay

A)
B)
C)
D)

19. Aşağıdakilerden hangisi, son Osmanlı
Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Millî kararlarını kabul etmesinin ardından yaşanan gelişmelerdendir?

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
İttihat ve Terakki Fırkası
Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Serbest Cumhuriyet Fırkası

23. I. Dünya Savaşı’nın ardından yabancı işgallerinin yaşandığı Anadolu’da İnebolu’dan
Batum’a Gümüşhane’den Amasya’ya kadar
neredeyse tüm Karadeniz’de faaliyet gösteren bu çeteci grup, bölgede bir devlet kurarak Yunanistan ile birleşmek gibi bir hedef
doğrultusunda Türk halkına saldırılarda bulunmuştur.

A) M. Kemal Paşa’nın İstanbul hükûmeti
ile Amasya Görüşmeleri’ne başlaması
B) Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması
C) İngilizlerin İstanbul’u işgali ve Meclis-i Mebusan’ı dağıtması
D) İzmir’de işgalleri protesto eden mitinglerin yapılması

Yukarıda ana hatları ile ifade edilen silahlı çete aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Makabi Alyans
Hınçak
Taşnak
Pontus Rum
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24. Türk Kurtuluş Savaşı’nın silahlı mücadele sürecini Türk ordusunun kesin zaferi ile sona erdiren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

28. 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden
hangisi sosyal ve ekonomik haklar ve
ödevler içinde yer almaktadır?
A)
B)
C)
D)

Mondros Mütarekesi
Mudanya Mütarekesi
Sevr Antlaşması
Montrö Antlaşması

29. 1982 Anayasası’na göre Yasama organıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

25. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasında belirtilen devletin nitelikleri arasında yer almamaktadır?
A)
B)
C)
D)

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen altıyüz milletvekilinden oluşur.
B) Onsekiz yaşını dolduran her Türk, milletvekili seçilebilir.
C) En az ortaokul mezunu olmayanlar milletvekili seçilemezler.
D) Rüşvet suçundan hüküm giymiş olanlar
milletvekili seçilemezler.

Demokratik devlet olması
Laik devlet olması
Sosyal devlet olması
Liberal devlet olması

26. 1982 Anayasasında, özel nitelikleri olan
bazı kişiler lehine alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı belirtilmektedir.

30. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
göre, aşağıdakilerden hangisi Kanun’da
belirtilen istihdam şekillerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, Anayasada belirtilen bu kişilerden değildir?
A)
B)
C)
D)

Konut hakkı
Mülkiyet hakkı
Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Din ve vicdan hürriyeti

Çocuklar
Özürlüler
Gençler
Yaşlılar

A)
B)
C)
D)

27. 1982 Anayasasında, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin temel kurallara
yer verilmiştir.

Memur
Sözleşmeli personel
Geçici görevli
İşçi

31. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri
arasında sayılmamıştır?

Aşağıdakilerden hangisi, temel hak ve
özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin temel kurallardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)

A) Sınırlamanın hakkın özüne dokunmaması
B) Sınırlamanın sosyal devlet ilkesine
aykırı olmaması
C) Sınırlamanın kanunla yapılması
D) Sınırlamanın ölçülülük ilkesine aykırı olmaması

Sınıflandırma ilkesi
Kariyer ilkesi
Liyakat ilkesi
Devlete sadakat ilkesi
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32. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurlar
için öngörülmüş haklardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)

36. 7062 sayılı Kanun’a göre, Yüksek Seçim
Kurulu’nun karar verme usulü bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Güvenlik hakkı
Emeklilik hakkı
Çekilme hakkı
Basına bilgi veya demeç verme
hakkı

A) Kurul, kararlarını salt çoğunlukla
verir.
B) Oyların eşitliği hâlinde, kura çekilir.
C) Oyların eşitliği hâlinde Başkan’ın
bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.
D) Kurulun prensip kararları Resmî
Gazete’de yayımlanır.

33. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurlar
için öngörülmüş yasaklardan biri değildir?

37. 7062 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden
hangisi Yüksek Seçim Kurulu’nun merkez teşkilâtı içinde yer almamaktadır?

A) Şikâyet ve dava açma yasağı
B) Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
C) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
D) Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

A)
B)
C)
D)

34. Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen
memurluk sınıflarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü
Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

38. 7062 sayılı Kanun’a göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi, Yüksek Seçim Kurulu
Başkanı’nın görev ve yetkileri bakımından yanlıştır?

Millî istihbarat hizmetleri sınıfı
Jandarma hizmetleri sınıfı
Yardımcı hizmetler sınıfı
Mahallî idare hizmetleri sınıfı

A) Kurulun toplantı gündemini Başkan
belirler.
B) Kurulun merkez teşkilatında genel
müdürler Başkan tarafından atanır.
C) Başkan, yetkilerini kendisi kullanmak zorundadır, başkasına yetki
devri yapamaz.
D) Başkana, yokluğunda Başkanvekili
vekâlet eder.

35. 7062 sayılı Kanuna göre, Yüksek Seçim
Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kurul, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur.
B) Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay tarafından kendi üyeleri arasından seçilir.
C) Üyelerin görev süresi dört yıldır.
D) Başkan, Kurul üyeleri arasından seçilir.

39. 7062 sayılı Kanun’a göre, Yüksek Seçim
Kurulu’nun prensip kararları Resmî
Gazete’de kaç gün içinde yayımlanmalıdır?
A)
B)
C)
D)

5
7
10
15
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40. 6271 sayılı Kanun’a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

43. 6271 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği için öngörülen şartlar bakımından yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.
B) Seçim genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günde yapılır.
C) Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması gizli olarak yapılır.
D) Seçim, yargı yönetim ve denetimi
altında yapılır.

A)
B)
C)
D)

Kırk beş yaşını doldurmuş olmak
Yüksek öğrenim mezunu olmak
Türk vatandaşı olmak
Milletvekili seçilme yeterliğine sahip olmak

44. 6271 sayılı Kanun’a göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilmek bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

41. 6271 sayılı Kanun’da, Cumhurbaşkanı ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine
ilişkin temel kurallar yer almaktadır.

A) Cumhurbaşkanlığına siyasi parti
grupları aday gösterebilir.
B) En son yapılan milletvekili genel
seçimine katılan tüm siyasi partiler
aday gösterebilir.
C) En az yüzbin seçmen aday gösterebilir.
D) Aday gösterilmek, kişinin yazılı
muvafakatına bağlıdır.

Buna göre, temel kurallar bakımından
(istisnalar hariç) aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi seçimleri aynı günde
yapılır.
B) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi seçimleri beş yılda
bir yapılır.
C) Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
D) Bir kimse en fazla üç defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

45. 298 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakilerden
hangisi oy kullanamayacak olanlar arasında yer almamaktadır?
A) Askerî öğrenciler
B) Silah altında bulunan erler
C) Ceza infaz kurumlarında tutuklu
olarak bulunanlar
D) Ceza infaz kurumlarında hükümlü
olarak bulunanlar

42. 6271 sayılı Kanun’a göre, Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlk oylamada, geçerli oyların salt
çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
B) İlk oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci
pazar günü ikinci oylama yapılır.
C) İkinci oylamaya, ilk oylamada en
çok oy almış bulunan iki aday katılır.
D) İkinci oylamada, geçerli oyların en
az üçte iki çoğunluğunu alan aday
Cumhurbaşkanı seçilir.

46. 298 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakilerden
hangisi seçmen olamayacaklar arasında
yer almaktadır?
A)
B)
C)
D)

Kısıtlı olanlar
Tutuklu olanlar
Gözaltında olanlar
Bir suçtan mahkûm olanlar
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47. 298 sayılı Kanun’da seçim işlerinin yürütülmesi için bazı kurullar öngörülmektedir.

51. Aşağıdakilerden hangisi, 298 sayılı Kanun’da belirtilen seçim kurullarında görev alamayacaklar arasında değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bu kurullardan
birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Yüksek Seçim Kurulu
İl Seçim Kurulu
İlçe Seçim Kurulu
Bölge Seçim Kurulu

52. 298 sayılı Kanun’a göre seçim bölgesi
bakımından, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

48. 298 sayılı Kanun’a göre “Siyasi partilerin
milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az ……,
oy verme gününden en az …….. evvel
teşkilat kurmuş. büyük kongrelerini yapmış
olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şarttır”.

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

dörtte üçünde - bir yıl
yarısında - altı ay
üçte ikisinde - beş ay
dörtte birinde - üç ay

Aşağıdakilerden hangisi bu temel kurallar bakımından yanlıştır?

Bir başkan, iki üyeden oluşur.
Bir başkan, üç üyeden oluşur.
Bir başkan, dört üyeden oluşur.
Bir başkan, altı üyeden oluşur.

A) Milletvekili seçimi tek derecelidir.
B) Seçim, çoğunluk sistemine göre yapılır.
C) Seçimde genel, eşit ve gizli oy esası
geçerlidir.
D) Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması, açık olarak yapılır.

50. 298 sayılı Kanun’a göre sandık kurulunun oluşumu (asıl üyeler) bakımından,
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

Bir başkan, sekiz üyeden oluşur.
Bir başkan, altı üyeden oluşur.
Bir başkan, dört üyeden oluşur.
Bir başkan, iki üyeden oluşur.

54. 2839 sayılı Kanun’da seçim sistemi ve usulüne ilişkin temel kurallar yer almaktadır.

49. 298 sayılı Kanun’a göre İl Seçim Kurulunun oluşumu (asıl üyeler) bakımından
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

Her muhtarlık, bir seçim bölgesidir.
Her ilçe, bir seçim bölgesidir.
Her il, bir seçim bölgesidir.
Her bölge, bir seçim bölgesidir.

53. 298 sayılı Kanun’a göre, İlçe Seçim Kurulunun oluşumu (asıl üyeler) bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?
A)
B)
C)
D)

İdare amirleri
Zabıta amir ve memurları
TBMM üyeleri ve adayları
Sendika yöneticileri

Bir başkan, on üyeden oluşur.
Bir başkan, sekiz üyeden oluşur.
Bir başkan, altı üyeden oluşur.
Bir başkan, dört üyeden oluşur.
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A
55. 2839 sayılı Kanun’a göre “Ara seçimleri,
her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden ……………..… geçmedikçe
ara seçime gidilemez”.

59. 2839 sayılı Kanun’a göre “Türkiye Büyük
Millet Meclisinin seçimleri, ……….… bir
Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte aynı gün
yapılır”.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)
B)
C)
D)

On beş ay
Otuz ay
Kırk ay
Altmış ay

A)
B)
C)
D)

56. 2839 sayılı Kanun’a göre, “Genel seçimlere
………………. kala ara seçimi yapılamaz”.

60. 2839 sayılı Kanun’a göre “Savaş sebebiyle
yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin ………….… geriye bırakılmasına
karar verebilir”.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Üç ay
Altı ay
Dokuz ay
Bir yıl

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

57. 2839 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden
hangisi milletvekili seçilemeyecekler arasında yer almamaktadır?
A)
B)
C)
D)

Dört yılda
Beş yılda
Altı yılda
Yedi yılda

Altı ay
Dokuz ay
Bir yıl
İki yıl

61. 2839 sayılı Kanun’a göre seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İlkokul mezunu olmayanlar
Kısıtlılar
Tutuklular
Askerlikle ilişiği olanlar

A) Sadece Cumhurbaşkanı karar verebilir.
B) Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verebilir.
C) Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük
Millet Meclisi birlikte anlaşarak karar verebilir.
D) Hem Cumhurbaşkanı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verebilir.

58. 2839 sayılı Kanun’da, bazı suçlardan
mahkûm olanların milletvekili seçilemeyeceği yönünde düzenleme bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamdaki
mahkûmiyetlerden birisi değildir?
A) Taksirli bir suçtan bir yıldan fazla
hapis cezasına mahkûm olmak
B) Kasten işlenen bir suçtan bir yıldan
fazla hapis cezasına mahkûm olmak
C) Affa uğramış olsa ile, hırsızlık suçundan mahkum olmak
D) Affa uğramış olsa bile rüşvet suçundan mahkûm olmak
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A
62. 2972 sayılı Kanun’a göre “İl Genel Meclisi
ve Belediye Meclisi üyelikleri için yapılan
seçimlerde, ……………. baraj uygulamalı
………..… sistemi, uygulanır”.

65. 2972 sayılı Kanun’a göre “İl Genel Meclisi
üyeleri seçimi için her ……… bir seçim
çevresidir”.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangileri
yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Onda birlik - nispi temsil
Onda ikilik - nispi temsil
Onda birlik - çoğunluk
Onda ikilik - çoğunluk

66. 2972 sayılı Kanun’a göre “Belediye başkanı
ve belediye meclis üyeleri seçimi için, her
……………… bir seçim çevresidir”.

63. 2972 sayılı Kanun’a göre “Belediye Başkanlığı seçiminde ise ……… sistemi uygulanır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Muhtarlık
Mahalle
İlçe
İl

A)
B)
C)
D)

Nispi temsil
Çoğunluk
Barajlı nispi temsil
Barajlı çoğunluk

Belde
Mahalle
Muhtarlık
Semt

67. 2972 sayılı Kanun’a göre “Mahallî İdareler
seçimleri ……….. yılda bir yapılır”.
64. 2972 sayılı Kanun’a göre, “Devlet İstatistik
Enstitüsü, ilçe seçim kurulları tarafından
kendilerine verilecek belgelere dayanarak
seçim çevreleri itibariyle sandık tutanaklarından mevcut bilgiyi, en geç seçimi takip
eden ………… içinde yayımlar.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Dört
Beş
Altı
Yedi

68. 2972 sayılı Kanun’a göre belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilme yaşı aşağıdakilerden
hangisidir?

Ay
Üç ay
Yıl
Altı yıl

A)
B)
C)
D)

On yedi yaşını doldurmak
On sekiz yaşını doldurmak
Yirmi yaşını doldurmak
Yirmibeş yaşını doldurmak
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69. 2972 sayılı Kanun’a göre “Adaylıkların
geçici olarak ilanından itibaren …….…
içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir.”

73. 3376 sayılı Kanun’a göre Anayasa değişikliklerinin halka anlatılmasında; radyo ve
televizyonda “Cumhurbaşkanına, dilerse birisi en sonda olmak üzere ……….……..…
dakikalık iki konuşma hakkı verilir”.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

İki gün
Üç gün
Dört gün
Beş gün

A)
B)
C)
D)

70. 2972 sayılı Kanun’a göre “İtirazlar, İlçe
Seçim Kurulunca en geç ……… içinde karara bağlanır”.

74. 3376 sayılı Kanuna göre, “Geçerli oyların
…………….. “Evet” ise, Anayasa değişikliği Türk Milleti tarafından kabul edilmiş
olur”.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

İki gün
Üç gün
Dört gün
Beş gün

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

71. 2972 sayılı Kanun’a göre, “Adaylık kesinleştikten sonra, İlçe Seçim Kurulları, bütün
adayları oy verme gününden önceki,
…….…….. gün ilan eder”.

Beşte dört çoğunluğu
Dörtte üç çoğunluğu
Üçte iki çoğunluğu
Yarısından çoğu

75. 3376 sayılı Kanuna göre, Anayasa değişikliklerinin halka anlatılmasında; radyo ve televizyonda “Türkiye Büyük Millet Meclisinde
grubu
bulunan
partilere
………..…….… dakikalık ikişer konuşma
hakkı verilir”.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Beşer
Onar
Onbeşer
Yirmişer

10’uncu
15’inci
20’nci
30’uncu

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

72. 3376 sayılı Kanun’a göre “Anayasa değişikliğinin halk oylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmî Gazetede yayımını takip eden …………… günden sonraki ilk pazar günü yapılır”.

A)
B)
C)
D)

Beşer
Onar
Onbeşer
Yirmişer

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

30’uncu
40’ıncı
60’ıncı
90’ıncı
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76. 3376 sayılı Kanun’a göre “Halk oylamasında ………..… renk üzerinde “Evet”,
…………. üzerinde “Hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten müteşekkil birleşik oy
pusulası kullanılır”.

79. 3376 sayılı Kanun’a göre “Anayasa değişikliklerinin açıklanması ve tanıtılması
amacıyla özel kanunlardaki hükümler saklı
kalmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler ve
Cumhurbaşkanı halk oylaması gününden
önceki ………..… günden itibaren halk oylamasından ……….… saat 18.00'e kadar
radyo ve televizyonla aşağıdaki esaslara göre propaganda yapabilirler”.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Sarı - Kırmızı
Yeşil - Mavi
Beyaz - Kahverengi
Siyah - Beyaz

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

77. 3376 sayılı Kanun’a göre “298 sayılı Kanunun propaganda serbestliğine ilişkin hükümleri, halk oylaması gününden önceki
…………..… günden başlayarak uygulanır”.

80. 2820 sayılı Kanun’a göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Yedinci - önceki gün
Beşinci - iki gün önce
Onuncu - önceki gün
Onbeşinci - üç gün önce

A) Siyasi partiler, demokratik siyasi
hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.
B) Siyasi partilerin kurulması, İçişleri
Bakanlığının iznine tabidir.
C) Kimse, aynı zamanda birden fazla
siyasi partinin üyesi olamaz.
D) Siyasi partiler, tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardır.

5’inci
7’nci
8’inci
9’uncu

78. 3376 sayılı Kanun’a göre sandık, İlçe ve
İl Seçim Kurullarınca düzenlenecek tutanaklarda, aşağıdakilerden hangisinin
bulunması zorunlu değildir?

81. 2820 sayılı Kanun’a göre “Siyasî partiler,
partiye üye olma yeterliğine sahip en az
………. Türk vatandaşı tarafından kurulur”.

A) Anayasa değişikliğine "Evet" oyu
verenlerin sayısı
B) Anayasa değişikliğine "Hayır" oyu
verenlerin sayısı
C) Halk oylamasına katılanların sayısı
D) Halk oylamasında ilk defa oy kullananların sayısı

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Yedi
On
Yirmi
Otuz
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82. 298 sayılı Kanun’da seçimlere ilişkin bazı
esaslar yer almaktadır.

85. 2820 sayılı Kanun’a göre taksirli suçlar
hariç ………….hapis cezasına mahkûm
olanlar, siyasi partilere üye olamazlar ve
üye kaydedilemezler”.

Aşağıdakilerden hangisi bu esaslar bakımından yanlıştır?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Seçimler serbest ve eşit oy esasına
göre yapılır.
B) Seçimler tek dereceli olarak yapılır.
C) Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.
D) Hasta ve engelliler vekâletle oy kullanabilirler.

A)
B)
C)
D)

86. 2820 sayılı Kanunda, siyasi partilere üye
olamayacaklar belirtilmektedir.

83. 2820 sayılı Kanun’a göre “Siyasi partiler,
aşağıda belirtilen bildiri ve belgelerin,
…..… verilmesiyle tüzel kişilik kazanırlar”.

Aşağıdakilerden hangisi, Kanuna göre
siyasi partilere üye olamayacaklar arasında sayılmamıştır?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Cumhurbaşkanlığına
Adalet Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına
Yüksek Seçim Kuruluna

Hakimler ve savcılar
Silahlı Kuvvetler mensupları
Yükseköğretim öğrencileri
Yükseköğretim öncesi öğrencileri

87. 2820 sayılı Kanun’a göre “En az
………...… milletvekiline sahip siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup
kurabilirler”.

84. 2820 sayılı Kanun’a göre “………. yaşını
dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir”.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Bir yıl
İki yıl
Üç yıl
Beş yıl

A)
B)
C)
D)

On yedi
On sekiz
Yirmi
Yirmi beş

On
Yirmi
Yirmi beş
Otuz

88. 2820 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden
hangisi siyasî partilerin disiplin kurullarınca verilebilecek cezalardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Uyarma
Kınama
Partiden veya gruptan çıkarma
Siyasi partilere üye olma yasağı getirme
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93. 5018 sayılı Kanun’da, “Kamu kaynağının
kullanılmasının genel esasları” sayılmıştır.

89. 2820 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden
hangisi, her kademedeki parti organlarının tutması gereken defterlerden birisi
değildir?
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi bu genel esaslardan biri değildir?

Üye kayıt defteri
Genel merkez ziyaretçi defteri
Gelir ve Gider defteri
Demirbaş eşya defteri

A) Mali saydamlık
B) Hesap verme sorumluluğu
C) Stratejik planlama ve performans
esaslı bütçeleme
D) Denk bütçe

90. 2820 sayılı Kanun’a göre “Siyasi partilerin
mali denetimi ……..… yapılır.”
94. 5018 sayılı Kanun’da, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri belirtilmiştir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerden hangisi bu bütçelerden
biri değildir?

Anayasa Mahkemesince
Yargıtayca
Danıştayca
Yüksek Seçim Kurulunca

A) Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçeleri
B) Mahallî İdareler Bütçeleri
C) Yükseköğretim Kurumları Bütçesi
D) Merkezî Yönetim Bütçesi

91. 5018 sayılı Kanun’a göre “Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren
ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan
belge”, aşağıda verilenlerden hangisinin
tanımıdır?
A)
B)
C)
D)

95. 5018 sayılı Kanun’a göre “Bir bakanlığa
bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu
hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir
tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma
yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları
kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II)
sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesi”, aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?

Bütçe
Kamu geliri
Kamu gideri
Kamu kaynakları

92. 5018 sayılı Kanun’a göre “Borçlanma
suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya
ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her
türlü değerler” aşağıda verilenlerden hangisinin tanımıdır?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Merkezî yönetim bütçesi
Genel bütçe
Özel bütçe
Sosyal güvenlik kurumu bütçesi

Bütçe
Kamu geliri
Kamu gideri
Kamu kaynağı
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96. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre
“Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde
“…..…” veya “…….…” yazı tipi normal
yazı stilinde kullanılır”.

99. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre
resmî belgeyi imzalayanın ad ve soyadının yazımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Ad ve soyadın harflerinin tamamı
büyük harfle yazılır.
B) Adın ilk harfi büyük harfle, soyadın
ise tüm harfleri büyük harfle yazılır.
C) Adın ve soyadın ilk harfleri büyük,
diğerleri küçük harfle yazılır.
D) Adın tüm harfleri, soyadın ise ilk
harfi büyük harfle yazılır.

A)
B)
C)
D)

Times New Roman - Arial
Calibri - Arial Narrov
Palatino Linotype - Arial
Algerian - Georgia

97. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre,
“Metnin bitiminden itibaren iki ila dört satır
boşluk bırakılarak belgeyi imzalayacak olan
makam sahibinin adı, soyadı ve bunların altına unvanı, yazı alanının ………. ortalanarak yazılır”.

100.Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, “Fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde paraflar, yazı alanının sonunda ve ……… yer
alır”.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

En soluna
Ortasına
En sağına
Ortanın sağına

A)
B)
C)
D)

Ortasında
Sağ kenarında
Sol kenarında
Ortanın sağında

98. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “İmza, ad ve soyadın ……….… bırakılan boşluğa atılır”.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

Sağında
Solunda
Altında
Üzerinde
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında birbirleriyle konuşan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir.
3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Adaylar cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 10
dakikası içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.
5. Cevaplamaya geçmeden önce verilecek soru kitapçığının üzerinde size ayrılan yerlere adınız ve
soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksik
çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır.
6. Kitapçık türünü optik forma işaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma
işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu, siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine
yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı
müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu
sınav salonundan dışarı çıkarmaları yasaktır.
10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alınır ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez.
11. Adayların her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi,cep
telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve
benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her
türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz (belirlenen
alanlarda 4 işlemli hesap makinesi hariç) ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap,
sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutulacak ve o kişilerin sınavları
geçersiz sayılacaktır.
12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem
yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
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