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*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.
Genel Açıklama
1. Bu kitapçıkta 100 (yüz) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
2. Sınav süresi 120 (yüzyimi) 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 Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’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
TÜRKÇE SORULARI

3.
(I) Yazar, kahramanları Boğaziçi’nin doğası,
yalıları, insanları ve ay ışığı olan bir geçmiş
zaman romanı yazmış gibidir. (II) Şiirsel anlatımda kimi zaman deneme yazısı özelliği
de görülür. (III) Kitap, kuruluş bakımından
hem etkileyici bir akış izler hem de sağlam
bir kompozisyon oluşturur. (IV) Giriş Boğaziçi uygarlığından söz edilerek başlatılır. (V)
Sonra ay ışığı altındaki görüntü ve yaşantılar
şiirsel bir anlatımla ortaya konur.

1. Şüphesiz ki şiir; tümüyle duygu işi olmadığı
gibi usun boyunduruğu altında da değildir.
Şiir karmaşık bir yapıya sahiptir. İyi bir şiir,
neredeyse, mükemmele en yakın olandır.
“Şiir zekâyla yazılır. Zeki değilse şair, şiirin
kaynağı olan kalbi kavrayamaz, algılayamaz. İlhamı harcar.” Zekâyla yazılır ama
aynı zamanda: “Akıl şiirle eğilip bükülmelidir, yoksa akıl şiiri eğip bükmeye kalkmamalıdır.”

Bu parçada numaralanmış cümlelerden
hangisi cümlenin akışını bozmaktadır?

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

A) İyi bir şiir yazmanın zorluğu
B) İyi bir şiirin zekâ ile yazılacağı
C) İyi bir şiirde yapının önemli olduğu
D) İyi bir şiir, mükemmele yakın
olandır.
E) İyi bir şiirin akılla ve kalple birlikte yazılacağı

I
II
II
IV
V

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sorumluluk duygusundan uzak, zevk eğlence peşinde koşmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A) Okulu bitirince baharı başına vurdu.
B) Üzülünce bazen başımı alıp gitmek
isterim.
C) O yaz, başında kavak yelleri esti.
D) Çocuklarla artık eskisi gibi baş
koşmuyordu.
E) Babası oğlunun başını boş bırakmak
istemiyordu.

2. Sanat ve edebiyat ne kadar estetik ne kadar
güzel olursa olsun; toplum için bir yaraya
merhem olmayan sanat ve edebiyat bizim
için bir şey ifade etmez.
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatın ve edebiyatın toplum içinde yeni görevlerinin olması gerektiği
B) Sanatçılar ve edebiyatçılar için
eserlerinin aynı zamanda geçim
kaynağı olması gerektiği
C) Sanat eserlerinde estetik kaygıdan
çok fonksiyonelliğin ön planda
olması gerektiği
D) Sanat eserinin süsten ve gösterişten uzak olup topluma hizmet etmesi gerektiği
E) Edebiyatın ve sanatın toplumda
bazı görevlerini yerine getirmesi
gerektiği

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Doğanın bu kadar büyüleyici görüntüsü karşısında insan istemese de sıkılmaz.
B) Lokantayı arayıp akşam yemeği için
üç kişilik yer ayırır mısın?
C) Kimi yazarlar yaşadıklarına sıkı sıkıya bağlı kalır, onu yansıtmaya çalışılır ama ben onlardan değilim.
D) Geçmişe dair bilgiler, hep devamlı
insanoğlunun ilgisini çekmiştir.
E) Hasankeyf, Anadolu tarihinin bizlere emanet ettiği, bıraktığı en büyük
kültürel miraslardan biri.
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8. İnsan her şeyden önce kendine güvenmeli( )
sorunları büyütmeden( ) abartmadan, gerçek
boyutları içinde çözmeye çalışmalı, güçlü
olmalı, kararlı olmalı( ) Ancak bu kendine
dönüş( ) bu güven onu bencil etmemeli. Bu
anlayış, insanın özgüven sahibi olması olarak mı ( ) insanın kendi özelliklerinin farkında olması olarak mı açıklanmalı( ) Biraz
da siz düşünün.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Dilin gereklerini iyi bilen bir genç
yazar adayı, eninde sonunda başarılı
olabilir.
B) Bilginin ipliğinin pazara çıktığı şu
zamanda, bilim dünyası sanki yine
başa dönmüş gibi.
C) Gerek ailesi gerekse arkadaşları ona
ellerinden gelen bütün desteği veriyor.
D) Üst üste dizilmiş çuvallar âdeta
aşılması güç bir dağ görüntüsü oluşturmuştu.
E) Öykülerin dili ve anlatımına bakıldığında ise söylenebilecek tek şey:
Kusursuzluk.

Yukarıdaki cümlede noktalama işaretlerinin uygun sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

7. Aşağıdakilerden en fazla yazım yanlışı
olan cümle hangisidir?

(;) (,) (.) (,) (;) (?)
(,) (,) (.) (,) (?) (?)
(,) (,) (;) (,) (?) (?)
(;) (,) (.) (,) (,) (?)
(,) (,) (.) (,) (?) (?)

9. Tamlayanı düşmüş ad tamlamalarında, tamlanana getirilen -ler eki, kimi durumda, sonuna geldiği sözcüğün değil tamlayanların
çoğul olduğunu göstermeye yarar.

A) Biraraya gelip en güzel, en lezetli
yemekleri yapalım.
B) İlk defa gittiğim filim setinde adeta
büyülenmiştim.
C) Seninle başbaşa bir akşam yemeyi
yiyelim en lüks yerde.
D) Büyük işyeri sahipleri, pekçok elamanına her hafta pirim veriyor.
E) Mağzalar iş verenlerine dedi kodu
yapmayı men ediyor.

Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki
açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
A) İki gündür çocuk ateşler içinde yatıyor.
B) Bir vakitler gezilere çıkmayı severdik.
C) Ahmet, beş yaşlarında bir çocuktur.
D) Geceleri uyku girmez gözüme.
E) İki kardeş, kapıda annelerini bekliyorlar.
10. Ses olaylarının en fazla meydana geldiği
cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağrı yanık askerler sokaktan geçerken herkes el sallıyordu.
B) Akşam küçüğün karnı guruldadığı
için doktor yanağını okşadı.
C) Sapasağlam gönderdiğimiz biricik
evladımızın yollarını gözlüyoruz.
D) Daracık yerde dolabın kapağını boyarken üzerime boya sıçradı.
E) Diyecek bir sözüm yok, derdim sizin kalbinizi kırmak değildi.
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TARİHİ
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14. Milli Mücadele sürecinde yaşanan hangi
gelişmenin ardından Mustafa Kemal Paşa “İstanbul, Anadolu’ya hâkim değil,
bağlı olmak zorundadır” sözünü söylemiştir?

11. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Mütarekesi’nin ardından ülkede başlayan yabancı işgallerine karşı gösterilen direnişe
destek verir nitelikte hükümler içermektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Londra Protokolü
Sykes-Picot Antlaşması
Wilson Prensipleri
San Remo Konferansı
Paris Barış Konferansı

15. Sakarya Savaşı’nın ardından Batum’un
Gürcistan’a bırakılmasına dair kararın
alındığı ve Türkiye’nin doğu sınırlarının
Sovyetler Birliği tarafından tekrar teyit
edildiği 13 Ekim 1921 tarihli antlaşma,
aşağıdakilerden hangisidir?

12.
I. Mondros Mütarekesi imzalandığı sırada,
9. Ordu Komutanı olarak görev yaparken İtilaf devletlerinin isteklerine boyun
eğmediği için görevden alınmıştır.
II. Doğu Anadolu’daki işgallere karşı,
“Kars Millî İslam Şûrası” adlı cemiyetin
kurulmasına öncülük etmiştir.
III. Malta’daki sürgün hayatı bittikten sonra
Millî Mücadeleye katılarak 2. Ordu
Komutanı olarak görev yapmıştır.

A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı İktisadi
kararları arasında değerlendirilemez?

Kazım (Karabekir) Paşa
Fahrettin (Altay) Paşa
Ali İhsan (Sabis) Paşa
Kazım (Orbay) Paşa
Yakup Şevki (Subaşı) Paşa

A) Siyasi bağımsızlık kadar iktisadi
bağımsızlık da esastır.
B) Yabancı şirketlerin elindeki işletmeler millîleştirilmelidir.
C) Özel sektör kalkındırılmalı ve sanayi alanına teşvik edilmelidir.
D) Kapitülasyonlar ancak sınır komşusu ülkelere verilebilir.
E) Yerli tarım faaliyetlerinin korunması ve teşviki esastır.

13. I. Dünya Savaşı’nın sonunda İtilaf devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanan
barış antlaşması, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Gümrü Antlaşması
Ankara İtilafnamesi
Kars Antlaşması
Tiflis Antlaşması
Moskova Antlaşması

16. 1923 yılında İzmir’de gerçekleştirilen İktisat Kongresi’nde “Misak-ı İktisadi” adı altında birtakım kararlar alınmıştır.

Millî Mücadele dönemindeki faaliyetleri yukarıda ana hatları ile sıralanan
kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

TBMM’nin açılışından sonra
Amasya Genelgesi’nin ardından
Misak-ı Millî’nin ilanından sonra
Sivas Kongresi’nin ardından
I. İnönü Zaferi’nin ardından

Trianon Antlaşması
Bükreş Antlaşması
Neuilly Antlaşması
Versailles Antlaşması
Sofya Antlaşması
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17. Lozan Antlaşması’nın imzalanması sürecinde gerçekleştirilen görüşmelere birçok
devlet katılmıştır. Ancak bu devletlerin tamamı tüm görüşmelerde yer almamış, katılımcı devletlerden bazıları sadece kendi ülkelerini ilgilendiren oturumlarda yer almışlardır.

T.C. ANAYASASI
20. 1982 Anayasası’nın “kanun önünde eşitlik” hakkındaki düzenlemeleriyle ilgili
olarak aşağıda verilenlerden hangisi
doğrudur?
A) Siyasi haklar ve ödevler bölümünde
düzenlenmiştir.
B) Kişinin hakları ve ödevleri bölümünde düzenlenmiştir.
C) Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde düzenlenmiştir.
D) Anayasanın birinci kısmı olan genel
esaslar başlığı altında düzenlenmiştir.
E) Temel haklar ve ödevler kısmında,
genel hükümler bölümünde düzenlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması görüşmelerinin sadece boğazlar ile
ilgili kısmında, masada bulunan ülkeler
arasındadır?
A)
B)
C)
D)
E)

Sovyetler Birliği
İngiltere
İtalya
Fransa
ABD

18.
I. Muhtarlık
seçimlerinde
seçmeseçilme hakkı
II. Milletvekili seçimlerinde seçmeseçilme hakkı
III. Belediye seçimlerinde seçme-seçilme
hakkı

21. 1982 Anayasası’nın 96’ıncı maddesinde yer
alan düzenlemeler göre “Türkiye Büyük
Millet Meclisi, toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar verir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu kuralın istisnalarından değildir?

Türk kadının siyasi hayata katılımı
ile ilgili olarak yukarıda ifade edilen
gelişmelerin kronolojik sıralaması,
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

A) Yüce Divana sevk kararı
B) Af kanunlarının kabulü kararı
C) İstifa eden milletvekilinin istifasının
kabulü kararı
D) Anayasa değişiklikleri hakkındaki
kanunların kabulü kararı
E) Meclis çalışmalarına özürsüz veya
izinsiz olarak bir ay içerisinde, toplam beş birleşim günü katılmayan
milletvekilinin
milletvekilliğinin
düşmesinin kabulü kararı

I – II – III
I – III – II
II – I – III
II – III – I
III – I – II

19. Aşağıdakilerden hangisi I. Büyük Millet
Meclisi döneminde parlamentoda oluşan
siyasi gruplar arasında sayılamaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Tesanüt
Ahrar
Müdafaa-i Hukuk
İstiklal
Islahat
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24. 1982 Anayasası’nın 15’inci maddesinin
birinci fıkrası; “Savaş, seferberlik veya olağanüstü hâllerde, milletlerarası hukuktan
doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel
hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen
veya tamamen durdurulabilir ve daha fazla
bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.” hükmünü
içermektedir.

22. 1982 Anayasası’nın “temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” hususundaki düzenlemelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında, öze dokunulmama esastır.
B) Temel hak ve hürriyetler bakımından sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.
C) Temel hak ve hürriyetler bakımından sınırlamalar, demokratik toplum
düzeninin gereklerine aykırı olamaz.
D) Temel hak ve hürriyetler bakımından sınırlamalar, lâik Cumhuriyetin
gereklerine aykırı olamaz.
E) Temel hak ve hürriyetler bakımından sınırlamalar, Anayasada dayanağı olan genel sınırlama sebeplerine uygun olarak yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu fıkra çerçevesindeki şartların olması hâlinde dahi
dokunulamayacak hususlar arasında sayılmamıştır?
A) Basının sansür edilememesi.
B) Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi.
C) Kişinin maddi varlığının bütünlüğüne dokunulmaması.
D) Kişinin din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması.
E) Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamaması.

23. 1982 Anayasası’nın düzenlemelerine göre Anayasa Mahkemesi, bir siyasi partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına, aşağıdaki
çoğunluklardan hangisiyle karar verebilir?

GÜNCEL KONULAR
Üye tamsayısının üçte biriyle
Üye tamsayısının salt çoğunluğuyla
Toplantıya katılanların üçte ikisiyle
Üye tamsayısının üçte birinin bir
fazlasıyla
E) Üye tamsayısının dörtte birinin bir
fazlasıyla
A)
B)
C)
D)

25. Aşağıdakilerden hangisi, 2019 yılındaki
siyasi çalkantılar sürecinde, Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro
karşısında kendisini geçici devlet başkanı
ilan etmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Juan Guaido
Jorge Rodriguez
Jorge Arreaza
Delcy Rodriguez
Vladimir Padrino Lopez
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A) Hatice’nin sınavı cumartesi günüdür.
B) Beyza’nın sınavı Çarşamba günüdür.
C) Betül’ün sınavı Beyza’nın sınavından
önceki bir gündedir.
D) Salim’in sınavı pazartesi veya çarşamba günüdür.
E) Tekin’in sınavı haftanın ilk üç gününden birindedir.

26. Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan
Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve
Kültür Kurumu (UNESCO) UNESCO
40. Genel Konferansı'nda, 40. UNESCO
Genel Konferansı Başkanlığına seçilen
Türk diplomat, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bilal Şimşir
Ahmet Altay Cengizer
Hami Aksoy
Faruk Kaymakçı
Sedat Önal

29. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
kesin olarak doğrudur?
A) Hatice’nin sınavı salı günüdür.
B) Betül’ün sınavı pazartesi günüdür.
C) Hatice’nin sınavı Beyza’nın sınavından sonraki bir gündedir.
D) Betül Perşembe günü sınava girerse
Tekin’in sınavı Salim’in sınavından
önceki bir gündedir.
E) Salim’in sınavı, Betül’ün sınavından
sonraki bir gündedir.
ÇÖZÜM
Pzt salı çarş perş cuma cmt pazar
Sal Bet. Tek Bey. Ner
Hat X
Tek Bey Sal Bet Ner
Hat X

27. Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Türk
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) 2018 yılındaki 6.
Devlet Başkanları Zirvesine, hangi Avrupa ülkesi “gözlemci ülke” sıfatıyla katılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Romanya
Ukrayna
Moldova
Macaristan
Almanya

MUHAKEME YETENEĞİ
(28 ve 29 Soruları aşağıdaki paragrafa göre
cevaplayınız)
Betül, Beyza, Salim, Nermin, Tekin ve Hatice ara sınavlarının tarihlerini öğrenmek
için sınav programına bakmaktadırlar.
Programda aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:





Nermin’in cuma günü sınavı vardır.
Hiç kimsenin pazar günü sınavı yoktur.
Betül’ün sınavı, Salim’in sınavından
birgün sonradır.
Tekin’in sınavı, Beyza’nın sınavından
bir gün öncedir.

28. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?
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30. Bir Türkçe dersinde öğrencilere araştırdıkları konuyu yazılı ve sözlü olarak anlatmaları için verilen yöntemler ve türleri aşağıda
tabloda gösterilmiştir:
Yöntem
türü
Yaratıcı
Hazırlıklı
Güdümlü
Serbest
İkna edici

ÇÖZÜM
K
Yaratıcı (T ahtada/Yazılı)

Anlatma Becerisi
Konuşma
Yazma
+
+
+
+
+
+

L

M

N P

R

X

Hazırlıklı (T /Y)
R
(Y)

Güdümlü (Y)

Serbest (Y)
İkna edici (T /Y)

Öğrenciler; ikna edici, hazırlıklı ve yaratıcı
yöntemleri tahtada sunum yaparak veya yazılı
dosya ile; serbest ve güdümlü yöntemleri ise
yalnızca yazılı dosya ile teslim edeceklerdir.

X
M
(T)

P
(Y)

MESLEK BİLGİSİ KONULARI

K, L, M, N, P ve R adlı öğrencilerin hangi yöntemi kullandığı ile ilgili şunlar bilinmektedir:

31. 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve
Yetkileri Kanunu’na göre Jandarma
personeli hakkındaki disiplin ve soruşturma işlemleri bakımından, aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

 İkna edici konuşma hariç, her yöntem türü yalnızca bir öğrenci tarafından kullanılmıştır.
 L, yazma yöntemlerinden birini kullanmıştır.
 Güdümlü yazma, R öğrencisi tarafından
kullanılmıştır.
 Toplam 4 öğrenci yazılı dosya ile ödevini
teslim etmiştir.
 Hazırlıklı konuşma alan öğrenci tahtada
sunum yapmıştır.
 M ve P aynı yöntem türünü kullanmış; M
tahtada sunum yapmış, P yazılı dosya ile
teslim etmiştir.

A) Disiplin işleri özel kanun hükümlerine göre yürütülür.
B) Jandarma personelinin mülki görevlerinden doğan suçlarında; özel kanunların hükümleri saklı kalmak
şartıyla, 4483 sayılı Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
C) Adli görevlerinden doğan suçlarda;
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161’inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.
D) Jandarma personeline askerî görev
verildiği takdirde bu görevlerden
doğan suçların muhakemesi, Jandarma personelinin emrine verildiği
askerî birlik personelini muhakeme
etmekle görevli ve yetkili olan mahkemede görülür.
E) Jandarma personelinin kişisel suçlarında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine
göre işlem yapılır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi kesin olarak yanlıştır?
A) P ikna edici konuşma yöntemi kullanmıştır.
B) L ikna edici konuşma yöntemi kullanmamıştır.
C) M ikna edici konuşma yöntemi kullanmıştır.
D) R, ödevini yazılı dosya ile teslim
etmiştir.
E) M, tahtada sunum yapmıştır.

7

A

A
32. 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve
Yetkileri Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi jandarma hizmet binaları ve
eklentilerinde, askerlik yükümlülüğünü
yerine getiren erbaş ve erlerin üstü, özel
kâğıtları ve eşyasının aranmasına ilişkin
arama kararında veya emrinde belirtilmesi gerekenlerden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

34. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği’ne göre Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında personele yıllık izin
ve mazeret izni vermeye yetkili merci
bakımından, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Jandarma Genel Komutanı için Bakan
B) Jandarma Genel Komutanı yardımcıları için Jandarma Genel Komutanı
C) Merkez ve doğrudan merkeze bağlı
birlik komutanları ve birim amirleri
için Jandarma Genel Komutanı veya
yetki devri yapacağı Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı
D) Jandarma Bölge Komutanları için
Bakan
E) İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarında tüm personel için Vali ve
Kaymakamlar

Aramanın kaç personelle yapılacağı
Arama konusu ve kapsamı
Aramanın yapılacağı yer
Aramanın zamanı
Aramanın geçerli olacağı süre

33. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği’ne göre “Personel, kamu hizmetleri ile
ilgili gizli bilgileri görevinden ayrılmış olsa
bile ……..… yazılı izni olmadıkça açıklayamaz.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

35. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “idareler, bilgi ve görüş isteyen idareye süresi
içinde ve gerekçesini bildirmek kaydıyla
……..… geçmemek üzere ek süre kullanabilir.”

Cumhurbaşkanının
Bakanın
Jandarma Genel Komutanının
Birlik Komutanının
Valinin

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

beş iş günü
yedi iş günü
on beş iş günü
yirmi iş günü
yirmi beş iş günü
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36. 4483 sayılı Kanun’a göre, “Yetkili merci,
soruşturma izni konusundaki kararını suçun
5’inci maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dâhil en
geç ……… içinde verir.”

39. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’na
göre “Sözleşmenin imzalanmasından sonra
ilk … intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin
sözleşmeleri feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.”

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

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

otuz beş gün
otuz gün
yirmi gün
on beş gün
on gün

A)
B)
C)
D)
E)

37. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na göre “Başvurunun reddedilmesi,
verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren …….…ve her
hâlde başvuru tarihinden itibaren …….…
gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.”

40. Uzman Erbaş Yönetmeliği’ne göre “Taksirli suçlar nedeniyle …….. veya daha fazla
süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm olanların” Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

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

A)
B)
C)
D)
E)

otuz - altmış
beş - on beş
on - yirmi
yirmi beş - elli
otuz - doksan

üç ay
altı ay
dokuz ay
on iki ay
on sekiz ay

41. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
“işlediği suçtan dolayı …….. veya daha az
süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir”.

38. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’na
göre “Uzman jandarmaların aşağıda yazılı
herhangi bir durumun ortaya çıkması hâlinde ……..… onayı ile ilişkileri kesilir.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

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

üç aylık
beş aylık
altı aylık
dokuz aylık
bir yıllık

A)
B)
C)
D)
E)

Birlik Komutanının
Genel Kurmay Başkanının
İçişleri Bakanının
Millî Savunma Bakanının
Jandarma Genel Komutanının

İki ay
Altı ay
Bir yıl
İki yıl
Üç yıl
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42. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
ceza kanunlarının zaman bakımından
uygulanması kapsamında, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

44. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre
“yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında …..…yıl geçmişse, ceza infaz edilmez”.

A) Suçun işlendiği zaman yürürlükte
bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı
ise sonradan yürürlüğe giren kanun
uygulanır.
B) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan
kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez.
C) İşlendikten sonra yürürlüğe giren
kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimse cezalandırılamaz.
D) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu
salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler derhâl uygulanır.
E) Geçici veya sürekli kanunların, yürülükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.

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

yirmi dört
yirmi beş
yirmi altı
yirmi sekiz
otuz

45. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre
“müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden
itibaren … geçtikten sonra infaz edilmez.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

43. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre
“Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller
dışında kamu davası; beş yıldan fazla ve
yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren
suçlarda ……… geçmesiyle düşer.”

beş yıl
on yıl
on beş yıl
yirmi yıl
yirmi beş yıl

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

beş yıl
on yıl
on beş yıl
yirmi yıl
yirmi beş yıl
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46. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan düzenlemelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

47. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun hükümleri göz
önünde bulundurulduğunda, aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kanun kapsamına giren suçlar ve
suçluları ihbar edenlerin hüviyetleri,
rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz.
B) Kanun kapsamına giren suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele
geçirilmesine ya da suç faillerinin
yakalanabilmesine yardımcı olanlara
veya yerlerini yahut kimliklerini
bildirenlere her koşulda para ödülü
verilebilir.
C) Terör örgütlerinin cebir, şiddet veya
tehdit içeren yöntemlerini meşru
gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını basanlar
veya yayınlayanlar bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
D) Kanun kapsamına giren suçların bir
tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi hâlinde, Türk Ceza Kanunu’nun 60’ıncı maddesine göre bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur.
E) Kanun kapsamına giren suçlardan
mahkûm olanlar, hükümlerinin kesinleşme tarihinden sonra yine bu
Kanunun kapsamına giren bir suçu
işlemeleri hâlinde, şartla salıverilmeden yararlanamazlar.

A) Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret
eden veya söven kimse bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
B) Atatürk’ü temsil eden heykel, büst
ve abideleri veyahut Atatürk’ün
kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş
yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
C) Kanunda yazılı suçlar iki veya daha
fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık
mahallerde işlenirse hükmolunacak
ceza yarı nispetinde artırılır.
D) Kanunda yazılı suçlar basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza
yarı nispetinde artırılır.
E) Kanunda yazılı suçlardan hakkında
takibat yapılabilmesi için şikâyet
aranır.
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48. 29.4.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 1.1.2010 tarihinde
yürürlüğe giren Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin amaç ve kapsamı; Yönetmeliğin
Ek’lerinde yer alan faaliyet ve tesisler tarafından “2872 sayılı Çevre Kanununa göre
alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin
tüm iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlere ilişkin yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş
çevre danışmanlık firmalarının, işletmelerin
ve işletmecilerin yükümlülüklerini belirlemektir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

49. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir
suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim
kararıyla zorlama hapsine tabi tutulabilir
Buna göre ilgili Kanun maddesinde düzenlenen zorlama hapsiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zorlama hapsi ilk ihlalde üç ila
on gün arasında verilebilir.
B) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz
güne kadardır.
C) Zorlama hapsinin toplam süresi
üç ayı geçemez.
D) Zorlama hapsine ilişkin kararlar,
Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir.
E) Zorlama hapsine ilişkin kararlar,
Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir.

Buna
göre
Yönetmeliğin
geçci
1.Maddesine göre, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra “ çevre izin ve lisansları süresiz olan işletmeler” azami ne
kadar süre sonra çevre izin ve lisans
başvurusunda bulunmaları gerekir?
A)
B)
C)
D)
E)

90 gün
6 ay
1 yıl
2 yıl
5 yıl
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50. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre
“Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle
kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine
getirilir.”

51. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına dâhil olacak kişiler için Kanunda
belirlenen sınır aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
12 yaşını doldurmayanlar.
15 yaşını doldurmayanlar.
17 yaşını doldurmayanlar.
18 yaşını doldurmamış olan ve kazai
rüşt kararı ile ergin olmayanlar.
E) Daha erken yaşta ergin olsa bile 18
yaşını doldurmayanlar.

Kolluk kuvvetlerinin çocuk birimleriyle
ilgili 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
hükümleri doğrultusunda, aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)

A) Kolluğun çocuk birimlerindeki
personeline, kendi kurumları tarafından çocuk hukuku, çocuk suçluluğunun önlenmesi, çocuk gelişimi
ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi
konularda eğitim verilir.
B) Çocuğun korunma ihtiyacı içinde
bulunduğunun bildirimi ya da tespiti veya hakkında acil korunma
kararı almak için beklemenin çocuğun yararına aykırı olacağını
gösteren nedenlerin varlığı hâlinde
kolluğun çocuk birimi, durumun
gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğun güvenliğini sağlar ve
mümkün olan en kısa sürede Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumuna teslim eder.
C) Çocuk, kollukta bulunduğu sırada
yanında yakınlarından birinin bulunmasına imkân sağlanır.
D) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütür
ve çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını sağlar.
E) Çocuğu suça azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelenilen
yakınları hariç tutulmak üzere kolluğun çocuk birimi, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme başlandığında durumu, çocuğun veli veya
vasisine veya çocuğun bakımını
üstlenen kimseye, baroya ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumuna, çocuk resmî bir kurumda kalıyorsa ayrıca kurum
temsilcisine bildirir.

52. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’na
göre hâlihazırda Türk vatandaşlığında bulunan kişilerden bazıları ergin olmalarından
itibaren üç yıl içerisinde başvurmaları halinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler
Aşağıdakilerden hangisi ilgili kanun
hükmü uyarınca bu haktan faydalanabilecek kişiler arasında yer almaz?
A) Ana ya da babadan dolayı soy bağı
nedeniyle doğumla Türk vatandaşı
olanlardan yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya
sonradan kazananlar.
B) Ana ya da babadan dolayı soy bağı
nedeniyle Türk vatandaşı olanlardan
doğum yeri esasına göre yabancı bir
devlet vatandaşlığını kazananlar.
C) Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar.
D) Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları hâlde, sonradan
yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar.
E) Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya
bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar.
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53. 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu’nca,
Türk Bayrağının kullanımına ilişkin belirli
yasaklar getirilmiştir.

55. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa
göre “Her ilde il hayvanları koruma kurulu,
valinin başkanlığında, sadece hayvanların
korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kanunen yasaklanmış kullanımlar arasında
yer almaz?

İlgili Kanun hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi bu toplantılara katılacak kişiler arasında yer almaz?

A) Her ne maksatla olursa olsun masalara, kürsülere örtü olarak serilemez.
B) Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.
C) Oturulan veya ayakla basılan yerlere
konulamaz.
D) Yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli,
soluk, buruşuk veya layık olduğu
manevi değeri zedeleyecek herhangi
bir şekilde kullanılamaz.
E) Hiç bir siyasi parti, teşekkül, dernek
vakıf ve yönetmelikte belirlenecek
kamu kurum ve kuruluşları dışında
kalan kurum ve kuruluşun amblem,
flama, sembol ve benzerlerinin ön
veya arka yüzünde esas veya fon
teşkil edecek şekilde kullanılamaz.

A) İl Sağlık Müdürü
B) Veteriner Fakültesi olan yerlerde
Rektör
C) İl Tarım Müdürü
D) İl Çevre ve Orman Müdürü
E) İl Müftüsü

54. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na
göre piyasada sürekliliğin sağlanması,
kriz veya olağanüstü hâllerde risklerin
önlenmesi ve uluslararası anlaşmalar gereği olağanüstü hal petrol stokları ile ilgili yükümlülüklerin ifası amaçlarıyla bir
önceki yıl günlük ortalama kullanımının
içindeki net ithalatın en az kaç günlük
miktarı kadar petrol stoğu tutulması gerekir?
A)
B)
C)
D)
E)

15 gün
30 gün
60 gün
90 gün
180 gün
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56. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre “Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması hâlinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir.” Kanunda ayrıca polisin
zor kullanma esnasında karşılaşacağı özel
durumlar için de belirli düzenlemeler getirilmiştir.

57. 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’nun uygulanmasında Kanun kapsamına giren
suçlar dolayısıyla açılan davalarda kanunen yetkili mercilere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dava açılmadan önce soruşturmayı
yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı
dosyayı Uzlaştırma Bürosuna gönderir.
B) Görevli mahkeme kural olarak Asliye Ceza Mahkemeleridir.
C) Kanun kapsamında işlenen suçlarla
beraber resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesi hâlinde görevli
mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.
D) Yetkili mahkeme Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenir.
E) Yetkili mahkemenin belirlenmesinde teklif Adalet Bakanlığı’ndan gelir.

İlgili Kanun hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi polisin zor kullanma
yetkisi kapsamında kanuna uygun bir
eylem değildir?
A) Polis direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedenî kuvvetin dışında
kelepçe, cop, basınçlı ve/veya boyalı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller, polis köpekleri
ve atları ile sair hizmet araçlarını
kullanabilir.
B) Zor kullanmadan önce, ilgililere direnmeye devam etmeleri hâlinde
doğrudan doğruya zor kullanılacağı
ihtarı yapılır.
C) Zor kullanma yetkisi kapsamında
direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla
kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder.
D) Zor kullanma yetkisi kapsamında,
direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hâle
getirecek şekilde kademeli olarak
artan nispette bedenî kuvvet, maddi
güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilir.
E) Toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler Cumhuriyet Savcılığı tarafından
tayin ve tespit edilir.

58. 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na göre
bir eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi Kanunen ne
kadar ceza alır?
A) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis
B) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000
güne kadar adli para cezası
C) 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve
10.000 güne kadar adli para cezası
D) 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve
10.000 güne kadar adli para cezası
E) 2 yıldan 10 yıla kadar hapis ve
20.000 güne kadar adli para cezası
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59. Aşağıdaki fiillerden hangisi Sahil Güvenlik Komutanlığının yetki alanı içinde değildir?

61. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve
ticareti suçunun işlenmesi nedeniyle el
konulan araçlar, aşağıdakilerden hangisinin varlığı hâlinde, sahibine iade edilir?

A) Görev yaptığı sırada sahil güvenliğe
direnenleri yakalamak.
B) Genel ahlaka aykırı ve toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyen
tavır ve davranışta bulunanlar hakkında adli para cezası uygulamak.
C) Ulusal ve uluslararası mevzuatın
öngördüğü şartlar dâhilinde, işlenmiş bir suçun takibi için izleme
yapmak.
D) Acele hâllerde bir suçun işlenmesine
engel olmak için deniz araçlarının
konut ve kamuya açık olmayan özel
iş yeri sayılabilecek yerleri ileeklentilerine girmek.
E) Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, içkili yerlere
yanlarında veli ve vasileri olsa bile
on sekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini engellemek.

A) Soruşturma ve kovuşturma devam
ederken aynı suçun işlenmesinde
tekrar kullanılması hâlinde
B) Aracın Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması hâlinde
C) Önemli miktar veya değerde uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle ele geçirilmesi hâlinde
D) Suçun işlenmesini kolaylaştıracak
özel tertibatının bulunması hâlinde
E) Aracın değeri kadar teminatın Maliye Bakanlığına teslim edilmesi
hâlinde
62. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkında Kanuna göre malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve
bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının
asgari geçimlerini sağlamak veya ticari
işletmeler ve diğer tüzel kişilerin faaliyetlerine devam edebilmelerini temin etmek
üzere aşağıdaki işlemlerden hangisinin
yapılması, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının iznine tabi değildir?

60. Denizlerde, tabii ve suni göller ile akarsularda doldurma ve kurutma yoluyla
arazi kazanılabilmesine ilişkin aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İçme ve kullanma suyu kaynağı olan
yerlerde doldurma ve kurutma işlemi yapılamaz.
B) Doldurma ve kurutma işlemi yapılabilmesi için kamu yararı bulunması
zorunludur.
C) Doldurma ve kurutma işlemine ilişkin talep, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilir
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konusuna ve bölgenin özelliğine göre
ilgili kuruluşların görüşünü alarak
teklifi inceler.
E) Teklifin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunması hâlinde,
doldurma ve kurutma alanını ve bu
alandaki uygulamayı içeren uygulama imar planı, talep sahibi idarece
yapılır veya yaptırılır.

A) Ulaşım araçları haricindeki taşınırlar
üzerinde sair kişiler lehine ayni veya
şahsi hak tesisi.
B) Kıymetli evrak üzerindeki tasarruf
yetkisinin kullanılması.
C) Ticari işletme veya diğer tüzel kişilerin mal ve hizmet alım satımı, kira, kredi gibi zorunlu ödemelerin
gerçekleştirilmesi.
D) Şirketlerdeki ortaklık payları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması.
E) Banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar üzerindeki tasarruf
yetkisinin kullanılması.
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63. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu’na göre define arama
yapılabilmesi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

65. Koruma bölge kurulunca onaylanan her
ölçek ve nitelikteki plan ve proje uygulamalarının uygulama sorumluluğunun
serbest meslek mensuplarınca üstlenilmesi hâlinde bunların denetimini aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?

A) Define arama, Kültür ve Turizm
Bakanlığınca verilecek ruhsata tabidir.
B) Usulüne göre alınmış olan define
arama izni, Bakanlığa bilgi verilmek
şartıyla devredilebilir.
C) Define aramak isteyenlere aynı süre
içinde birden fazla yerde arama izni
verilemez.
D) Tespit ve tescil edilen sit alanları ve
mezarlıklarda define aranamaz.
E) Korunması gerekli taşınmaz kültür
ve tabiat varlığı olarak belirtilen
yerlerde define aranamaz.

A) Kültür ve Turizm Bakanlığı
B) Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu
C) İl Özel İdaresi ve Belediyeler
D) Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği
E) Valilik
66. Aşağıda belirtilen hâllerden hangisinin
varlığı hâlinde arama yapılabilmesi için
arama emri veya kararının bulunması
zorunludur?
A) Gözaltına alınan kişinin, nezarethaneye konmadan önce yapılan üst
aramasında.
B) Gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin
üzeri, eşyası, yükleri ve araçlarında.
C) Suçüstü hâlinde yapılan aramalarda.
D) Hakkında tutuklama kararı bulunan
kişinin yakalanması amacıyla yerleşim yerindeyapılacak aramada.
E) Yakalanan kişinin işlemi yapan kolluk görevlilerine zarar vermesini önlemek amacıyla yapılacak kaba üst
aramasında.

64. Aşağıda belirtilen işlemlerden hangisinde
müşterinin tanınmasına yönelik tedbirler
bakımından, yükümlülerin daha basit
tedbirler almalarına izin verilemez?
A) Finansal kuruluşların kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemlerde
B) Finansal kuruluşların müşterilere
karşı gerekli özen prensiplerine
uyumu sağlayamadığı işlemlerde
C) Müşterinin 5018 sayılı Kanun’a göre genel yönetim kapsamında olan
kamu idaresi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğu
işlemlerde
D) Maaş ödemesi anlaşması kapsamında toplu müşteri kabulü yoluyla iş
ilişkisi tesisinde
E) Müşterinin halka açık ve hisseleri
borsaya kote edilmiş şirket olduğu
işlemlerde
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67. Aşağıdakilerden hangisi Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’ne göre uygulanan nezarethane işlemlerinden biri değildir?

69. Moleküler genetik inceleme yapılabilmesi için karar verme yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yalnızca hâkim kararıyla yapılabilir.
B) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı da karar
verebilir.
C) Suçüstü hâlinde kolluk amiri de karar verebilir.
D) Mülki idare amiri her hâlde moleküler genetik inceleme yapılmasına karar verebilir.
E) Adalet Bakanlığı, gerekli gördüğü
hâllerde re’sen moleküler genetik
inceleme yapılmasına karar verebilir.

A) Gözaltına alınan kişilerin yaşama
haklarını koruyucu gerekli önlemler
alınarak bu amaçla ilgili gözetlenebilir.
B) Aynı suçla ilgisi olanlar, aralarındaki görüşmelerin gözetlenmesi amacıyla bir araya konulabilir.
C) Nezarethanede zaruri hâller dışında
beşten fazla kişi bir arada bulundurulmaz.
D) Saldırgan tutum ve davranışları
kontrol altına alınamayan kişiler
tıbbi müdahalede bulunulması için
sağlık kuruluşlarına gönderilir.
E) Tuvalet, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçların giderilmesi görevli memurun gözetiminde sağlanır.

70. Aşağıdaki suçlardan hangisinde iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal
bilgilerinin değerlendirilmesi kararı verilemez?

68. Aşağıdakilerden hangisi gizli soruşturmacı görevlendirilebilecek suçlardan biri
değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Uyuşturucu veya uyarıcı madde
imal ve ticareti suçu
B) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
suçu
C) Silahlı örgüt kurma suçu
D) İhaleye fesat karıştırma suçu
E) Silah kaçakçılığı suçu

Kasten yaralama
Kasten öldürme
Çocukların cinsel istismarı
Parada sahtecilik
İhaleye fesat karıştırma

71. Suç eşyası emanet dairesinde saklanacak
olan uyuşturucu numuneleri ile laboratuvarlara gönderilecek numuneler için
öngörülen düzenlenmelerden hangisi
yanlış verilmiştir?
A) Toz ve katı hâldekinden dört gram
numune alınır.
B) Sıvı hâldekinden on mililitre numune alınır.
C) Fabrikada yapılmış orijinal ambalajlardan bir adet numune alınır.
D) Her numune ayrı ayrı alınır ve koli
hâline getirilir.
E) Zapt edilen numuneler öngörülen
gramajları sağlamazsa saklanmaz
veya laboratuvara gönderilmez.
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72. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmaya tabi suçlardan biri değildir?

75. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bir ceza hükmünün İnsan
Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya
Dair Sözleşme’nin veya eki protokollerinin ihlali suretiyle verildiğinin ve
hükmün bu aykırılığa dayandığının,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi
hâlinde, hükümlünün lehine yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulması,
bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren
ne kadar süre içerisinde istenebilir?

A) Güveni kötüye kullanma
B) Suç eşyasının satın alınması veya
kabul edilmesi
C) İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
D) Taksirle yaralama
E) Cinsel saldırı
73. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin bir soruşturma
yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın
kesinleşmesinden itibaren ne kadar süre içerisinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

1 ay
3 ay
6 ay
1 yıl
2 yıl

76. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre süreli
hapis cezalarına mahkûm edilmiş olan
kişiler, cezalarının hangi oranını infaz
kurumunda çektikleri takdirde, koşullu
salıvermeden yararlanabilirler?

1 ay
3 ay
6 ay
1 yıl
2 yıl

74. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi
hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ilgili yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında somut değil, soyut ceza
esas alınır.
B) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, kurulan hükmün
sanık hakkında herhangi bir hukuki
sonuç doğurmamasını ifade eder.
C) Sanığın kabul etmemesi hâlinde,
hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez.
D) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir
sisteme kaydedilir.
E) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı üzerine bir yıldan
fazla olmamak üzere mahkemenin
belirleyeceği süreyle denetimli
serbestlik tedbiri uygulanabilir.

2/3
1/2
1/3
3/4
3/5

77. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “Vali,
yılda ………..defadan az olmamak üzere
lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin
sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması
için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla idare şube
başkanlarını heyet hâlinde toplar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

bir
iki
üç
dört
beş
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78. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, “Valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle
ilgili hizmetlerin ahenkli olarak yürütülmesi
için alınması gereken en uygun tedbirler
görüşülmek üzere kaymakamları yılda
…………..defa toplantıya çağırır.”

80. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Fiili işlediği sırada on beş yaşını
doldurmamış çocuk hakkında idari
para cezası uygulanamaz.
B) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan
kişi hakkında idari para cezası uygulanmaz.
C) Kabahatler Kanunu’nda aksine hüküm bulunmayan hâllerde, Türk Ceza Kanunu’nun hukuka uygunluk
nedenleri ile kusurluluğu ortadan
kaldıran nedenlere ilişkin hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır.
D) Kabahatler Kanunu’nda kabahatlerde haksız tahrik hükümlerinin uygulanacağı durumlar açıkça düzenlenmiştir.
E) Kural olarak, kabahate teşebbüs cezalandırılmaz.

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

bir
iki
üç
dört
beş

79. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi soruşturma zaman aşımı ile ilgili yanlıştır?
A) Soruşturma zaman aşımı süresi,
yüzbin Türk Lirası veya daha fazla
idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş yıldır.
B) Soruşturma zaman aşımı süresi, ellibin Türk Lirası veya daha fazla
idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört yıldır.
C) Soruşturma zaman aşımı süresi, ellibin Türk Lirasından az idarî para
cezasını gerektiren kabahatlerde üç
yıldır.
D) Soruşturma zaman aşımının dolması
hâlinde kabahatten dolayı kişi hakkında idari para cezasına karar verilemez.
E) Nispi idari para cezasını gerektiren
kabahatlerde zaman aşımı süresi on
yıldır.

81. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre, avcılık belgesi ve avlanma izni ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Avcılık belgesi, Türk vatandaşlarına
bir defaya mahsus olmak üzere verilir ve her yıl vize edilir.
B) Avcılık belgesi alacak olanlar, eğitime ve yeterlik sınavına tâbi tutulur.
C) Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara avlanabilmeleri için yabancı avcılık belgesi verilmesinde
mütekabiliyet esası aranmaz.
D) Avlaklarda, avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanılamaz.
E) Özel avlaklarda üretilip salınan türlerin avlanması için gerekli izin, avlak sahibi veya avlakları işletenlerce
ücreti karşılığı verilir.
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82. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre, “Av yılı” tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

85. 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen
Silahlar Hakkında Kanun’da geçen “ses
ve gaz fişeği atan silah” ifadesinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır?

A) 1 Şubat'tan başlayarak takip eden yılın
31 Ocak sonuna kadar olan süreye denir.
B) 1 Haziran'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mayıs sonuna kadar olan süreye
denir.
C) 1 Temmuz'dan başlayarak takip eden
yılın 30 Haziran sonuna kadar olan süreye denir.
D) 1 Ekim'den başlayarak takip eden yılın
30 Eylül sonuna kadar olan süreye denir.
E) 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın
31 Mart sonuna kadar olan süreye denir.

A)
B)
C)
D)
E)

86. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi imal edilecek ses ve gaz fişeği
atabilen silâhların üretim izninin alınabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaat esnasında verilecek belgelerden biri değildir?
A) Gövde ve namlu üretiminde kullanılan malzeme özelliklerini gösterir
analiz raporu
B) İmalatlarda bu malzemelerin kullanılacağına dair taahhütname
C) Jandarma veya polis kriminal laboratuvarları tarafından düzenlenmiş
inceleme raporunun bir sureti
D) Tahmini üretim raporu
E) Sanayi sicil belgesi

83. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’un Ek5. maddesine göre, aşağıdakilerden hangisi cezayı artıran silah türlerinden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kurusıkı silah
Tüfek
Kısa namlulu tabanca
Otomatik tabanca
Dürbünlü tabanca

Dürbünlü tabanca
Uçaksavar
Havan
Roketatar
Tanksavar

87. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair
Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi,
dört ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiillerden biri değildir?

84. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun Uygulamasını Gösteren 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden
hangisi taşıma ruhsatı verilecek diğer
meslek mensuplarından biri değildir?

A) Amir ve memurlara görevle ilgili
olarak yalan söylemek.
B) Denetim görevini yerine getirmemek.
C) Toplu olarak sözlü veya yazılı
şikâyette bulunmak.
D) Görev sırasında amir veya üstlerine
saygısız davranmak.
E) Doğrudan veya aracı eliyle astlarından ya da iş sahiplerinden hediye
veya borç almak.

A) Bankaların genel müdürleri
B) Hava yolu nakliye pilotu lisansına
sahip, yolcu ve para taşımacılığında
görevli pilotlar
C) Avukatlar
D) Sarı basın kartı sahibi basın mensupları
E) Hâkimler
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88. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair
Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi,
yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiillerden biri değildir?

91. Yabancı bir memlekette resmî bir vazife
ile bulunan Türk memurlarına yapılacak
tebligat için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Türkiye’deki bilinen son adreslerine
yapılır.
B) Türkiye’de bilinen yakın akrabalarına yapılır.
C) Yurt dışında görevlendiren kurum
amirine yapılır.
D) Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yapılır.
E) Türkiye’ye dönene kadar tebligat
yapılamaz.

A) Belirlenen durum ve sürelerde mal
bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmak.
B) Silahla yaralama suçunu kasten işlemek.
C) Meskûn yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde silah atmak.
D) Amirin usulüne göre verdiği emri
yerine getirmemek.
E) Amirin izni olmaksızın görev yerini
terk etmek.

92. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
uyarınca özel ya da resmî konaklama tesislerinin yükümlülükleri konusunda
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu yerlerde ücretli veya ücretsiz kalanların geliş-ayrılış tarihlerinin
kaydı tutulur.
B) Tüm kayıtlar bilgisayar sisteminde
tutulması zorunludur.
C) Kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve
diğer resmî ve geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseler tesislerde
barındırılamaz.
D) Kayıtların genel kolluk kuvvetlerine
en geç 72 saat içinde bildirilmesi
zorunludur.
E) Sorumlu işleticilerinin kimlikleri,
tesis açılmadan evvel kolluk örgütüne bildirilir.

89. Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme
başvurusuna konu edilebilir?
A) Ticari sır olarak nitelenen bilgi veya
belgeler
B) Tavsiye ve mütalaa talepleri
C) Askerî istihbarat birimlerinin görev
ve faaliyetlerine ilişkin, istisna kapsamında bulunmayan bilgi veya
belgeler
D) Sivil istihbarat birimlerinin görev ve
faaliyetlerine ilişkin, istisna kapsamında bulunmayan bilgi veya belgeler
E) Birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendiren bilgi ve belgeler
90. Aşağıdakilerden hangisi, kişi izin vermediği hâlde açıklandığında haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler arasında değildir?

93. Yaylak ve kışlaklarda yapılacak inşaatlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Valiliklerin izniyle mandıra kurulabilir.
B) Turizm Bakanlığının talebiyle ahşap
yapılar yapılabilir.
C) Süreklilik göstermeyen barınak ve
ağıllar için izin almaya gerek yoktur.
D) Ev, ahır ve benzeri inşaatlar kesinlikle yapılamaz.
E) Fabrika kurulamaz.

A) Sağlık bilgileri
B) Özel ve aile hayatına ilişkin bilgiler
C) Hangi kurumda ve hangi statüde çalıştığını gösteren belgeler
D) Ekonomik değerlerine ilişkin bilgiler
E) Kişinin şeref ve haysiyetini zedeleyecek bilgiler
22

A

A
94. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 3213
sayılı Maden Kanunu uyarınca 1. Grup
madenlerden örnekler vardır?
A)
B)
C)
D)
E)

98. İş makinesi türündeki motorlu araçları
kullanacaklara verilen sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Kum - Çakıl - Kiremit kili
Mermer - Traverten - Granit
Kalsit - Dolomit - Kalker
Sodyum - Potasyum - Kalsiyum
Elmas - Safir - Yakut

A)
B)
C)
D)
E)

95. Azami hızı saatte 45 kilometreyi, içten
yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50
santimetreküpü geçmeyen iki veya üç tekerlekli taşıtlara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

B
BE
C
G
F

99. D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların
kaç yaşını bitirmiş olmaları zorunludur?
A)
B)
C)
D)
E)

Motor
Motosiklet
Motorlu bisiklet
Özel amaçlı taşıt
Triportör

16
18
20
22
24

100.Arızalı bir aracı çeken araçların bölünmüş yollardaki azami hız sınırı ne kadardır?

96. Aşağıdaki hangi seçenekte verilen araçların tescil işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılır?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bütün
araçlar
B) Askerî amaçla yurdumuzda bulunan
kuruluşlara ait araçlar
C) Jandarma Genel Komutanlığı ile
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait
araçlar
D) Raylı sistemle çalışan araçlar
E) İş makinesi türünden araçlar

20 km/s
25 km/s
30 km/s
35 km/s
40 km/s

97. Aşağıdaki araçlardan hangisinin takograf bulundurması ve kullanması zorunludur?
A) Şehir içinde yük taşımacılığı yapan
kamyon
B) Şehirlerarası faaliyet gösteren çekici
C) Belediye mücavir alanı içinde faaliyet gösteren çekici
D) 1983 yılında üretilen, şehirlerarası
yük taşıyan kamyon
E) Şehirlerarası yolcu taşıyan, resmi taşıt olarak tescil edilmiş otobüs
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TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
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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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