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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.
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2. Oldukça geniş bir çalışma olmuş. Çalışmaya
yeni konular eklemiş.

TÜRKÇE SORULARI (10)
1.
Gençlik çağında anne, babanın ve yaşanan çevrenin aşırı baskısına karşı duyulan
isyan, zamanla onlara ya da onları simgeleyen kişilere, kurumlara, değerlere yönelir. Bu isyan duygusunu bastıracak sağlıklı uğraşlarla kendini geliştirme çabasına giremeyen genç, bu gerilim içerisinde
saldırganlık duygusunun etkisi altında kalarak, davranış bozukluğuna (antisosyal
kişilik) sürüklenebilmektedir. Bu kişilik
yapısındaki bireyde, insan doğasında bulunan haz duygusu ağır basar, yaşamın
gerçeklerini görmezlikten gelir, gerçeklerden kaçmak ister. Birey, çevre koşullarını kendi istediği biçimde değiştirmek
yeteneğini ve gücünü bulamadığı durumlarda, sorunlarını çözecek sağlıklı savunma mekanizmalarına sahip olamadığından ilaçlara sığınarak gerçekten kaçma
yolunu seçer.

Yukarıdaki iki cümlenin anlamları değiştirilmeden tek cümleye dönüştürülmüş
biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oldukça geniş bir çalışma olduğu
için konular yenilenmiş.
B) Yeni konular eklediği çalışma oldukça geniş olmuş.
C) Yeni konular oldukça geniş olduğu
için çalışmaya eklenmiş.
D) Oldukça geniş bir çalışma olması
için yeni konular eklenmiş.
E) Konular yeni olduğu için oldukça
geniş bir çalışma olmuş.
3. “Leyla gelin oldu Mecnun mezarda
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda
Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa Çoban Çeşmesi.”

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?

Yukarıdaki mısralarda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Gençler zorluklardan kaçarlar.
B) Gençlerin isyanındaki hedefler
zaman içinde değişir.
C) Gençler, aile ve çevre baskısına
gelemez.
D) Genç bireyler gerçeklerle yüzleşmek istemez.
E) Genç bireyler sorunlarının üstesinden gelebilir.

A) Çoban Çeşmesi nereyi geziyor?
B) Çoban Çeşmesi ne arıyor?
C) Dağlarda kim yok?
D) Mecnun nerede?
E) Leyla nasıl oldu?
4. Bu şehirde, mavi ile yeşil kucak kucağa olup
herkesi büyüleyen bir manzara oluşturur.
Yukarıdaki cümlede altı çizili ikilemeyle
aynı anlamı taşıyan bir ikileme aşağıdaki
cümlelerin hangisinde yer almaktadır?
A) Yoksa el ele verip hep beraber dünyayı
mı kurtaralım?
B) Sırt sırta veren işçiler, bir ayda bitmez
denilen işleri bir haftada bitirdiler.
C) Trende yan yana oturan adamlar saatlerce konuşmadan yolculuk ettiler.
D) Bu şehirde dostluk ve kardeşlik iç içe
geçerek bir huzur havası oluşturmuştu.
E) Üst üste konmuş kitap kolilerini gören
hamallar ne yapacaklarını şaşırdılar.
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

8.
I. Olur, ben de sizinle giderim.
II. İnsanların kafasını yalan, yanlış bilgilerle doldurma.
III. Çalıştık, sabrettik, kazandık.
IV. Liseli gençler bizimle, sorunlarını paylaştı.
V. Bazı insanlarla konuşmak, gerçekten
çok zor.

A) Öğrencilerin kayıt işlemleri yapmaya başlandı.
B) Polisler kaçan hırsızı sonunda yakaladı.
C) Dertlerinden uzaklaşamadığı için
çalışamıyordu.
D) Erzurum’da yoğun bir kar yağışı
varmış.
E) Sevgi dolu insanlar her zaman mutludur.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde virgül yanlış kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Nihayet babamı araba alması konusunda sonunda ikna edebildik.
B) Orada kaldığım sürece durmadan,
sürekli beni rahatsız etti.
C) Televizyon seyrederken başka şeyleri ilgilenmem.
D) İki gündür sürekli yağan kar bütün
yolları kapadı.
E) Bu konuda bana yardımcı etmeleri
gerekiyor.

I - III
II - IV
III - V
I-V
I - II

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde en fazla
ses olayı meydana gelmiştir?
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) Yeni aldığım sıcacık simitten bir
parça bile yiyemedim.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışlığı yoktur?
A) Sonraki yarışmayı da 4’ncü sırada
bitirdik.
B) Yazdıklarınızdan pekte etkilenmedim değil.
C) Herkese de sabır etmek biraz zor geliyor insana.
D) İş yeri adlarının anlamlarıda yazılışları gibi garip.
E) Konuyu daha iyi anlaman için ipuçları vereceğim.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, işin
nasıl yapıldığı belirtilmiştir?
A) Kısa sürede bu işleri bitireceğini herkese anlatıyordu.
B) Kendini beğenmiş insanlardan oldum
olası hoşlanmam.
C) Çevreyi kirletmemek için elindeki çöpleri saatlerce bekletti.
D) Bir an önce gitmek için odadaki eşyalarını hızlıca topladı.
E) Uzun uzun yürüdükten sonra bir çay
bahçesinde dinlendiler.
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ATATÜRK İLKELERİ VE
TARİHİ

15. Yunanlıların Trakya’daki ilerlemelerinden
dolayı İstanbul Hükûmetinin büyük endişe
duyduğu bir dönemde, 22 Temmuz
1920’de, toplanan Saltanat Şurası tarihe geçecek bir karara imza atmış ve antlaşmanın
imzalanmasına onay vermiştir.

INKILAP

11. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun Çanakkale cephesi ile birlikte en
çok şehit verdiği cephe aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yukarıda ifade edildiği üzere Saltanat
Şurası kararına istinaden İstanbul
Hükûmeti tarafından imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Kafkas cephesi
Kanal cephesi
Galiçya cephesi
Irak cephesi
Kanal cephesi

A)
B)
C)
D)
E)

12. Aşağıdakilerden hangisi XX. yüzyılın
başlarında büyük devletlerin Osmanlı
Devleti topraklarını paylaşma girişimleri
arasında değerlendirilemez?
A)
B)
C)
D)
E)

16. Fransız Hükûmetinin Anadolu’da işgal
ettiği yerlerden geri çekilmeyi kabul ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

St. Jean de Maurienne Antlaşması
Sykes-Picot Antlaşması
Paris Barış Konferansı
İstanbul Antlaşması
General Harbord Raporu

A)
B)
C)
D)
E)

13. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nin kararları arasında yer almaz?
A) Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali
tehlikededir.
B) Manda ve himaye hiçbir şekilde kabul edilemez.
C) İstanbul Hükûmeti üzerine düşen
sorumluluğu yerine getirememektedir.
D) Milletin istiklalini yine milletin
azim ve kararı kurtaracaktır.
E) Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır.

Versailles Barışı
Mudanya Mütarekesi
Moskova Antlaşması
Londra Konferansı
Ankara Antlaşması

17. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzacı devletleri arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)

14. Millî Mücadele yanlısı cemiyetlerden
Trakya-Paşaeli Cemiyeti aşağıdaki örgütlerden hangisi ile mücadele etmek için
kurulmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)

Moskova Antlaşması
San Remo Antlaşması
Sevr Antlaşması
Gümrü Antlaşması
Ankara Antlaşması

Yunanistan
İngiltere
Fransa
Sovyetler Birliği
İtalya

18. Cumhuriyetçilik prensibi doğrultusunda
hedeflenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Taşnaksütyun
Mavri Mira
Pontus Rum
Makabi Alyans
Pontus Rum

Ekonomik bağımsızlığı korumak
Toplumsal eşitliği sağlamak
Millî iradeyi hâkim kılmak
İnsan haklarını egemen kılmak
Adaletli bir sistemi kurmak
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19. 1921 yılında yürürlüğe giren Teşkilat-ı
Esasiye Kanunu’na göre yargı yetkisi
hangi kuruma verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

23. 1982 Anayasası’nın düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden hangisi seçimlere
hâkim olan temel ilkelerdendir?

Şeyhülislamlık
Heyet-i Temsiliye
Şûra-yı Devlet
Büyük Millet Meclisi
Halifelik

A)
B)
C)
D)
E)

24. 1982 Anayasası’nın düzenlemelerine göre, siyasi partilerin Devlet yardımından
kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına aşağıdaki mercilerden hangisi verir?

T.C. ANAYASASI
20. 1982 Anayasası’nın düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Seçimlerin serbestliği
Sınırlı oy
İki dereceli oy
Tek turlu seçim
Gizli sayım ve döküm

A)
B)
C)
D)
E)

Seküler
Liberal
Hukuk
Sosyalist
Kemalist

Danıştay
Sayıştay
Anayasa Mahkemesi
Devlet Denetleme Kurulu
Hazine ve Maliye Bakanlığı

GÜNCEL KONULAR
21. 1982 Anayasası’nın düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi yasaklanmıştır?

25. Amerika Birleşik Devletleri, Tel-Aviv’de
bulunan Büyükelçiliğini 2018 yılında
aşağıdaki şehirlerden hangisine taşımıştır?

A) Hükûmet sistemi
B) Cumhurbaşkanının görev süresi
C) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dilinin Türkçe olduğu
D) Türkiye Büyük Millet Meclisinin
görev süresi
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın görev süresi

A)
B)
C)
D)
E)

22. 1982 Anayasası’nın düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden hangisi “temel haklar
ve ödevler” kısmında düzenlenmemiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Hayfa
Gazze
Kudüs
Birussebi
Akka

26. Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde
olan (Brexit) ve bu doğrultuda halk oylaması yapılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Miras hakkı
Mülkiyet hakkı
Kişisel verilerin korunması
Toplantı ve gösteri yürüyüşü
Orman köylüsünün korunması

A)
B)
C)
D)
E)

Norveç
İngiltere
Ukrayna
Fransa
Macaristan
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27. Türkiye’nin ilk yerli ve millî Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

(29 ve 30 soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.)
Bir kitapçıda bulunan A, B, C, D, E yayınevlerine ait kitapları aşağıdan yukarıya
doğru 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırılan
beş rafa yerleştirilmiştir. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

Bayraktar TB2
Göktürk
Atak
Bora
Kasırga



MUHAKEME YETENEĞİ



28. Zeynep, Arzu, Rüya, Mustafa ve Mehmet
sınıfta pencere kenarındaki sıralara önden
arkaya doğru oturmuşlardır.






Arzu, Zeynep’in hemen önündedir.
Başta ve sonda erkekler vardır.
Mustafa, Rüya’dan hemen sonra oturmaktadır.



Her rafta yalnızca bir yayınevinin kitabı bulunmaktadır.
A yayınevinin kitapları, E yayınevinin
kitaplarının bulunduğu rafın üstünde
yer alan raflardan birindedir.
B yayınevinin kitapları, D yayınevinin
kitaplarının bulunduğu rafın bir üst rafındadır.
C yayınevinin kitapları, 2. Raftadır.

29. Yukarıdaki paragrafa göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) B yayınevinin kitapları, 3. raftadır.
B) D yayınevinin kitapları, 5. raftadır.
C) B yayınevinin kitapları, C yayınevinin kitaplarının bulunduğu rafın
bir altındaki raftadır.
D) E yayınevinin kitapları, 1. raftadır.
E) A yayınevinin kitapları, D yayınevinin kitaplarının bulunduğu rafın
iki altındaki raftadır.

A) Arzu ile Mustafa arasında 3 kişi vardır.
B) Mehmet en öndedir.
C) Rüya dördüncü sıradadır.
D) Mustafa en sondadır.
E) Sıralama önden arkaya Mehmet, Arzu, Zeynep, Rüya ve Mustafa şeklindedir.
Mustafa
Rüya
Zeynep
Arzu
Mehmet

30. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) B yayınevinin kitapları, A yayınevinin kitaplarının bulunduğu rafın üstünde yer alan raflardan birindedir.
B) A yayınevinin kitapları, 4. raftadır.
C) B yayınevinin kitapları, 5. raftadır.
D) D yayınevinin kitapları, 1.rafta değildir.
E) E yayınevinin kitapları ilk raftadır.
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Çözüm:
5
4
3
2
1

A
B
D
C
E

33. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği’ne göre Jandarma Genel Komutanlığında astsubaylar, kaç branş olarak
düzenlenmiştir?

veya B
D
A
C
E

A)
B)
C)
D)
E)

MESLEK BİLGİSİ KONULARI
31. 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve
Yetkileri Kanunu’na göre “Jandarma birlikleri; Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine ………., illerde ise garnizon komutanının talep etmesi hâlinde …….… onayıyla
kendilerine verilen askeri görevleri de yaparlar.”

34. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği’ne göre Jandarma Genel Komutanlığı personeli bakımından branş değişikliği, aşağıdakilerden hangisinin kararı
ile olur?

Yukardıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Cumhurbaşkanı’nın - İçişleri Bakanı’nın
B) İçişleri Bakanı’nın – Vali’nin
C) Milli Savunma Bakanı’nın - İçişleri
Bakanı’nın
D) Genelkurmay Başkanı’nın - İçişleri
Bakanı’nın
E) Milli Savunma Bakanı’nın - Jandarma Genel Komutanı’nın

İçişleri Bakanı’nın
Millî Savunma Bakanı’nın
Jandarma Genel Komutanı’nın
Branş Belirleme Kurulu
Birlik Komutanı

35. 7068 sayılı Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi, personele verilecek disiplin
cezalarından birisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

32. 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve
Yetkileri Kanunu’na göre bir il veya ilçenin tamamının polis ya da jandarma
görev ve sorumluluk alanı olarak belirleyebilmek, aşağıdakilerden hangisinin
yetkisindedir?
A)
B)
C)
D)
E)

10
13
15
17
20

Kınama cezası
Görev yeri değiştirme
Kısa süreli durdurma
Uzun süreli durdurma
Meslekten çıkarma

Cumhurbaşkanı
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
Genel Kurmay Başkanı
Jandarma Genel Komutanı

6

A

A
36. 7068 sayılı Kanun’a göre, “Devlet memurluğundan çıkarma ya da meslekten çıkarma
cezalarından başka bir disiplin cezasına
çarptırılmış olanlar, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından başlayarak
………, diğer cezaların uygulanmasından
başlayarak ……..… geçtikten sonra, atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan
disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.”

38. 4483 sayılı Kanun’a göre, aşağıda verilen
memur ile soruşturma izni verme yetkisi
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan
memurlar ve diğer kamu görevlileri - Görev yaptıkları ilin Valisi
B) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı - Cumhurbaşkanı
C) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
D) Büyükşehir Belediye Başkanları İçişleri Bakanı
E) İl ve İlçe Belediye Başkanları - Vali

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

üç yıl - beş yıl
beş yıl - yedi yıl
beş yıl - on yıl
yedi yıl - on yıl
dokuz yıl - on iki yıl

39. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi
kişisel verilerin işlenmesinde uyulması
zorunlu ilkelerden birisi değildir?

37. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre,
“metnin bitiminden itibaren …….. satır
boşluk bırakılarak belgeyi imzalayacak olan
makam sahibinin adı, soyadı ve bunların altına unvanı, yazı alanının en sağına ortalanarak yazılır.”

A) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
B) Doğru ve gerektiğinde güncel olma
C) Belirli, açık ve meşru amaçlar için
işlenme
D) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü olma
E) Başka işlemlerde kullanılmak üzere
sürekli muhafaza edilme

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

bir ila iki
iki ila üç
iki ila dört
iki ila beş
üç ila beş

40. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’na
göre, “Uzman jandarmaların mecburî hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren …….… olup, yaş
hadleri 56’dır.”
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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41. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’na
göre, uzman erbaşların derece yükselmesi
yapabilmesi için, “Derecesi içinde en az
….… ve bu derecenin üçüncü kademesinde
…….. çalışmış olması” şarttır.

44. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
ceza sorumluluğunun genel esasları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Ceza sorumluluğu şahsidir.
B) Suçun oluşması kastın varlığına
bağlıdır.
C) Taksirle işlenen fiiller, kanunun
açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır.
D) Taksirle işlenen fiiller, her hâlde cezalandırılır.
E) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz.

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

iki yıl - bir yıl
üç yıl - bir yıl
bir yıl - üç yıl
üç yıl - iki yıl
beş yıl - iki yıl

42. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

45. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tüzel kişiler hakkında da ceza yaptırımı uygulanır.
B) Ceza sorumluluğu şahsidir, kimse
başkasının fiilinden dolayı sorumlu
tutulamaz.
C) Suçun oluşması kastın varlığına
bağlıdır.
D) Taksirle işlenen fiiller, kanunun
açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.
E) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre
belirlenir.

A) Kanunun hükmünü yerine getiren
kimseye ceza verilmez.
B) Yetkili bir merciden verilip, yerine
getirilmesi görev gereği zorunlu
olan bir emri uygulayan sorumlu tutulmaz.
C) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir
surette yerine getirilemez.
D) Emrin, hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hâllerde, yerine getirilmesinden emri veren sorumlu olur.
E) Konusu suç teşkil eden emrin uygulanması durumunda, emri veren sorumludur.

43. Uzman Erbaş Yönetmeliği’ne göre uzman
erbaş olarak alınabilmek için “Taksirli suçlar nedeniyle …..…… veya daha fazla süre
ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm
olmamak” gerekmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

üç ay
beş ay
altı ay
dokuz ay
on iki ay
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46. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre
“gerek kendisine ve gerek başkasına ait
bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan
haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu” ile bir fiil işlenmesine,
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

49. 21.1.2017 tarih ve 6771 sayılı Kanunla
değişik 1982 Anayasası hükümleri ve
2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu hükümleri uyarınca, olağanüstü hâl ve olağanüstü hâl yönetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Olağanüstü hâl yurdun bir bölgesinde veya tamamında ilan edilebilir.
B) Olağanüstü hâl süresi altı ayı geçmemek üzere ilan edebilir.
C) Olağanüstü hâllerde vatandaşlar için
para, mal ve çalışma yükümlülüğü
getirilebilir.
D) Olağanüstü hâl ilanında koordinasyon, Cumhurbaşkanlığınca veya
Cumhurbaşkanının görevlendireceği
Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da
bakanlıkça sağlanır.
E) Olağanüstü hâl ilan edilen yerlerde
işlenen tüm suçlardan devlet güvenlik mahkemeleri ile askerî mahkemeler yetkilidir.

Meşru savunma
Zorunluluk hâli
Görevin ifası
Hakkın kullanılması
Haksız tahrik

47. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre
“Fiili işlediği sırada …..… yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu
yoktur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

on
on bir
on iki
on üç
on beş

50. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre “Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu
çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, ……..…… veya proje
tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.”

48. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak
suretiyle işlenmesi hâlinde verilecek ceza
aşağıdakilerden hangisi oranında arttırılır?

A)
B)
C)
D)
E)

Yukarıdaki Kanun maddesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çözüm Raporu
B) Çevre Etkileşim Formu
C) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu
D) Dönüşüm Raporu
E) Çevre Değişim ve Dönüşüm Formu

Dörtte bir
Üçte bir
Yarı
Üçte iki
Dörtte üç
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51. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak
Kanunda koruyucu ve önleyici tedbirler öngörülmüştür.

53. Çocuk Koruma Kanunu’na Göre Verilen
Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, koruyucu ve
destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumların koordinasyonu aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından
sağlanır?

Aşağıdakilerden hangisi Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak
mülkî amir tarafından karar verilebilecek tedbir kararlarından biridir?

A) Adalet Bakanlığı
B) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı
C) Gençlik ve Spor Bakanlığı
D) Millî Eğitim Bakanlığı
E) Sağlık Bakanlığı

A) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim
yeri belirlenmesi.
B) 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’ndaki şartların varlığı hâlinde ve
korunan kişinin talebi üzerine tapu
kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
C) İşyerinin değiştirilmesi.
D) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
E) Müşterek konuttan veya bulunduğu
yerden derhâl uzaklaştırılması ve
müşterek konutun korunan kişiye
tahsis edilmesi.

54. 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’na
göre, bir Türk vatandaşı ile evlenme, doğrudan Türk vatandaşlığı kazandırmaz. Ancak belirli asgari bir süre Türk vatandaşı ile
evli olan ve evliliği devam eden yabancılar
Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.
Kanun’da düzenlenen bu asgari süre
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

52. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun’unda
düzenlenen çocuk ceza mahkemeleri ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuk Ceza Mahkemeleri, her il
merkezinde kurulur.
B) Çocuk mahkemesi, asliye ceza
mahkemesi ile sulh ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından, suça sürüklenen çocuklar
hakkında açılacak davalara bakar.
C) Çocuk mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz.
D) Mahkemelerin bulunduğu yerlerdeki
Cumhuriyet savcıları, çocuk mahkemeleri kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilirler.
E) Çocuk mahkemesi, bir başkan ve iki
üyeden oluşur.

6 ay
1 yıl
2 yıl
3 yıl
5 yıl

55. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na
göre “Yardım toplama süresinin takdiri,
izin veren makama aittir. Bu süre ..…. geçemez. Ancak, haklı sebeplerin bulunması
hâlinde verilen süre, izin veren makamca
…. geçmemek üzere uzatılabilir.”
İlgili Kanun hükmünde boş bırakılan
yerler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

3 ay - 1 ay
1 ay - 3 ay
6 ay - 6 ay
6 ay - 1 yıl
1 yıl - 1 yıl

10

A

A
56. Türkiye’de yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya
işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için
yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlama amacıyla
4.12.2003 tarihinde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanun, petrole ilişkin piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemelerinin sağlanmasına ve geliştirilmesine yönelik; düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim işlemlerini kapsar. Yine aynı Kanun’la, belirli faaliyetler kapsam dışında bırakılmıştır.

58. 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na göre bir
eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın
ülkeye sokan kişi Kanunda belirlenen cezaya çarptırılır. Ancak suç işleyen kişinin kaçakçılık eyleminden resmi makamların haberdar olmasından sonra eylemin bütünüyle
ortaya çıkmasına hizmet ve yardım etmesi
hâlinde cezasının indirilmesi öngörülmüştür.
Kanunda öngörülen bu indirim oranı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilgili
Kanun’la kapsam dışı bırakılan yerlerden biri değildir?
A) Türk Silahlı Kuvvetlerinin doğrudan
kendi mülkiyetindeki araç ve tesisleri vasıtasıyla yürüttüğü faaliyetleri
B) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının kendi
mülkiyetindeki araç ve tesisleri vasıtasıyla yürüttüğü faaliyetleri
C) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
tasfiye işlemleri
D) İl özel idarelerinin tasfiye işlemleri
E) Defterdarlıkların tasfiye işlemleri

59. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre, zabıta belirli durumlarda konutlara, iş yerlerine, üniversite, bağımsız fakülte ve eklentilerine girebilir.
Aşağıdakilerden hangisi Kanunda sayılan bu durumlar arasında yer almaz?
A) İmdat istenmesi hâlinde konutlara
girebilir.
B) Yangın, su baskını ve boğulma gibi
büyük tehlikelerin haber verilmesi
veya görülmesi hâllerinde iş yerlerine girebilir.
C) Ağır cezayı gerektiren bir suçun işlenmesine veya yapılmakta olunmasına mani olmak için konutlara girebilir.
D) Gece vakti çevreyi rahatsız eden
davranışlarda bulunanlara karşı bir
kez uyardıktan sonra konutlara girebilir.
E) Üniversite binaları veya eklentileri
içinde, kurumun imkanlarıyla önlenmesi mümkün görünmeyen hâllerde rektörün talebiyle üniversiteye
girebilir.

57. Özel güvenlik hizmetlerine dair mevzuat
hükümleri uyarınca özel güvenlik temel
eğitimi asgari kaç saatten oluşmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

dörtte bir
üçte bir
yarısı
üçte iki
dörtte üç

48
60
90
110
120
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60. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre; umumî veya umuma açık yerler
ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım
araçlarında, gerçek kişi veya topluluklar,
mahallin en büyük mülkî amirine, önceden
yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, oyun
ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde
gösteri düzenleyebilir.

63. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a göre müsabakalarda görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri, müsabakanın başlangıç saatinden en geç kaç
saat önce ilgili kolluk birimine bildirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kanun hükümleri doğrultusunda mülki
amire yazılı bildirim gösteriden en az kaç
saat önce verilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

12
24
48
72
120

64. Aşağıdakilerden hangisi 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu kapsamında alınabilecek tedbirlerden biri değildir?
A) Kimlik ve adres bilgilerinin kayda
alınarak gizli tutulması
B) Kullanımına tahsisli araç sağlanması
C) Fizyolojik görünümün estetik cerrahi yoluyla değiştirilmesi
D) Uluslararası anlaşmalara ve karşılıklılık ilkesine uygun şekilde, geçici
olarak başka bir ülkede yerleştirilmesinin sağlanması
E) Tutuklu veya hükümlü olanların,
durumlarına uygun ceza infaz kurumu ve tutukevlerine yerleştirilmesi

61. Aşağıdaki Sahil Güvenlik Komutanlığı
personellerinden hangisi doğrudan ve
bizzat İçişleri Bakanı tarafından atanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)

Subaylar
Devlet Memurları
Uzman Erbaşlar
Amiraller
Karargâhta Görevli Başkanlar

62. Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda,
taşkın durumları dışında, suyun kara
parçasına değdiği noktaların birleşmesinden oluşan meteorolojik olaylara göre
değişen doğal çizgiye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

48
36
24
12
8

65. Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz kültür
varlığına örnek oluşturur?
A)
B)
C)
D)
E)

Sahil şeridi
Kıyı çizgisi
Dar-Yüksek kıyı
Alçak-Basık kıyı
Akarsu

Tarihî mağaralar
Kaya sığınakları
Kaya mezarlıkları
Özellik gösteren ağaçlar
Buzul gölleri
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66. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a göre
yapılacak olan elektronik tebligatlar, ilgilisine ne zaman tebliğ edilmiş sayılır?
A)
B)
C)
D)
E)

68. Adli kolluk hizmetlerine ilişkin aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Adli kolluk, adli görevlerin haricindeki hizmetlerde üstlerinin emrindedir.
B) Adli kolluk görevlilerine, adli görevi bulunmayan üstleri tarafından,
yürütülen soruşturma ile ilgili emir
ve talimat verilemez.
C) Adli kolluk, bağlı bulunduğu kolluk
teşkilatının bir parçası olup, öncelikli görevi, karşılaştığı suçun işlenmesini önlemektir.
D) Adli kolluk görevlilerinin özlük
hakları, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülür.
E) Cumhuriyet savcılarınca, Adli görevler ile ilgili emir ve talimatlar,
kolluk birimlerinin aralarında iş bölümü ile kolluk teşkilatlarının görev
ve yetki alanlarına göre verilir.

Karşı tarafa ulaştığında
Ulaştıktan itibaren 5’inci günde
Gönderildiği anda
Gönderildikten itibaren 5’inci günde
İlgilisi tarafından öğrenildiği anda

67. Çocuk işçilerin çalıştırılma usul ve esaslarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) 14 yaşından küçüklerin çalıştırılması hiçbir surette mümkün değildir.
B) Çocuk işçi 15 yaşını tamamlamış,
ancak 18 yaşını tamamlamamış olan
kişidir.
C) Okula devam etmeyen çocuk işçilerin çalışma saatleri, günde yedi ve
haftada otuz beş saatten fazla olamaz.
D) Çocuk işçilerin hafta tatili izinleri
kesintisiz kırk saatten az olamaz.
E) Çocuk işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

69. Suç Eşyası Yönetmeliği kapsamında,
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamına giren ve el konulan ateşli silahların
muhafazası, mahkemece haklarında bir
karar verilinceye kadar Cumhuriyet başsavcılığının yazılı emri ile aşağıdakilerden hangisinde sağlanmaktadır?
A) Adalet dairelerinde
B) Emanet bürosunda
C) Mahalli Jandarma birlik komutanlığı
mahfuz bina ve depolarında
D) Mal memurluğunda
E) Mahkeme kaleminde
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70. Aşağıdakilerden hangisi Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’ne göre çocuklara ilişkin sınırlandırılmış olan özel hükümlerden biri değildir?

72. Ticari amaçlı internet toplu kullanım
sağlayıcılarının yükümlülüklerini yerine
getirmemeleri hâlinde uygulanacak olan
idari yaptırımlarla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin
Kuruluşu, Görev ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanun’da yazılı
suçların büyüklerle beraber işlenmesi hâlinde soruşturmaları birleştirilerek yürütülür.
B) Fiili işlediği zaman on iki yaşını
doldurmamış olanlar suç nedeniyle
yakalanamazve hiçbir suretle suç
tespitinde kullanılamaz.
C) On iki yaşını doldurmuş, ancak on
sekiz yaşını doldurmamış olanların
kendi talebi olmasa bile müdafiden
yararlandırılması zorunludur.
D) Çocuklar nezarethanede yetişkinlerden ayrı yerde tutulmak zorundadır.
E) Çocukların kimlikleri ve eylemleri
mutlaka gizli tutulur.

A) İhlalin ilk defa yapılması hâlinde
yazılı olarak uyarma cezası verilir.
B) İhlalin devamı hâlinde üç güne kadar kapatma cezası verilir.
C) İhlalin tekrarı hâlinde disiplin hapsi
cezası verilir.
D) Uyarma ve kapatma cezası vermeye
mülki idare amiri yetkilidir.
E) İdari para cezaları Kabahatler Kanunun’da belirtilen usul ve esaslara
göre uygulanır.

73. Aşağıdakilerden hangisi kabul ve barınma ile geri gönderme merkezlerinde verilecek hizmetlerden biri değildir?
A) Barınma ve beslenme
B) İş temini
C) Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri
D) Psikolojik ve sosyal destek faaliyetleri
E) Özel ihtiyaç sahiplerine uygun
alanların tahsis edilmesi

71. Aşağıdakilerden hangisinin soruşturma
veya kovuşturma işlemlerinde, ses ve görüntü bilişim sistemiyle kayda alınmaları
zorunludur?
A)
B)
C)
D)
E)

Mağdur kadınların
Mağdur çocukların
Ceza infaz kurumunda bulunanların
Yargı çevresi dışında bulunanların
Müştekilerin
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74. Ceza muhakemesi hukukuna göre, ihbar
ve şikâyet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?

75. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, bilirkişilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse,
şikâyetin sirayeti gereği diğerlerinin
de şikâyet hakkı düşer.
B) Takibi şikâyete bağlı bir suçun
şikâyet hakkına sahip kişi tarafından
bildirilmesi şikâyet, üçüncü bir kişi
tarafından bildirilmesi ihbardır.
C) Şikâyette bulunmamak suç değildir.
Ancak, bazı suçlarda ihbarda bulunmamak suçtur.
D) Şikâyetin geri alınması mümkündür. İhbarın geri alınması mümkün
değildir.
E) Şikâyet hak düşürücü süreye tabidir. İhbarda, hak düşürücü süre bulunmamaktadır.

A) Bilirkişi raporlarının kural olarak
üç ay içerisinde hazırlanması gerekir. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre, bilirkişinin istemi
üzerine, kendisini atayan merciin
gerekçeli kararıyla en çok üç ay
daha uzatılabilir.
B) Listelere kaydedilen bilirkişiler,
bilirkişilik bölge kurulu veya bulunduğu il adli yargı adalet komisyonu huzurunda yemin ederler.
Ayrıca, bilirkişiler görevlendirildikleri her iş için ayrı ayrı yemin
ederler.
C) Bilirkişi, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında, çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hâkim tarafından yapılması
gereken hukuki nitelendirme ve
değerlendirmelerde bulunamaz.
D) Tanıklık, bilirkişilik yapmaya engel bir durumdur. Bundan dolayı,
tanık bilirkişisi; bilirkişi değil tanıktır.
E) Genel bilgi veya tecrübeyle ya da
hâkimlik mesleğinin gerektirdiği
hukuki bilgiyle çözümlenmesi
mümkün olan konularda bilirkişiye
başvurulamaz.
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76. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tutuklama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

78. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre, aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin kendi
istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için
aranan şartlardan biri değildir?

A) Tutuklama istisnai bir koruma tedbiridir. Bu nedenle, ölçülülük
(orantılılık) ilkesi gereği, (İşin
önemi, verilmesi beklenen ceza
veya güvenlik tedbiri ile ölçülü
olmaması hâlinde, tutuklama kararı
verilemez.) başka koruma tedbiri
ile tutuklamanın amacına ulaşılabiliyorsa tutuklama yapılmamalıdır.
B) Tutuklama kararı verebilmek için,
ilk/ana/temel koşul, kuvvetli suç
şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunmasıdır.
C) Sadece adli para cezasını gerektiren suçlarda tutuklama kararı verilebilir.
D) Tutuklama nedenlerinden birisi,
delilleri yok etme, gizleme veya
değiştirmedir.
E) Tutuklama kararı kovuşturma evresinde Cumhuriyet savcısının istemi
üzerine veya resen mahkeme tarafından verilir.

A) İyi hâl göstermeleri
B) Daha önceden disiplin cezası almamış veya alınan cezaların kaldırılmış
olmaları
C) Koşullu salıverilmelerine altı aydan
az süre kalmamış olmaları
D) Çocuklar hariç olmak üzere, nakil
giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri
E) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri

79. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, “Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan
hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak
şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hâllerde
………….. günü geçmemek üzere ildeki
belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni
ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir.”

77. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
mesleği ve sürekli uğraşı nedeniyle tanıklıktan çekilemez?
A)
B)
C)
D)
E)

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Avukat
Tapu memuru
Eczacı
Noter
Hekim

A)
B)
C)
D)
E)

3
5
10
15
30
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80. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre,
köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması; bir köy, mahalle
veya semtin o köyden ayrılıp başka bir
köy ile birleştirilmesi, aşağıdakilerden
hangisinin onayı ile gerçekleştirilmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

83. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi suç teşkil eden fiillerden biri değildir?
A) Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenlemek veya yönetmek
B) Toplantı veya yürüyüş yapılmasına engel olmak
C) Yapılmakta olan toplantı veya yürüyüşte huzur ve sükûnu bozmak maksadıyla
tehdit, hakaret veya saldırıda bulunmak
D) Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde, ihtara ve zor kullanmaya
rağmen dağılmamakta ısrar etmek
E) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine belirlenen saatten daha geç başlamak

Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı yardımcısı
Vali
Kaymakam
İçişleri bakanı

81. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkili değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

84. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti namına verilecek pasaport çeşitlerinden biri değildir?

İdari kurul
Kamu görevlileri
Cumhuriyet savcısı
Mahkeme
Sulh ceza hâkimi

A)
B)
C)
D)
E)

82. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre,
idari para cezası ve mülkiyetin kamuya
geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı itiraz başvurusu, kararın tebliği ve tefhimi tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde yapılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

Yabancılara mahsus pasaportlar
Hudut geçiş pasaportları
Hususi damgalı pasaportlar
Hizmet damgalı pasaportlar
Umuma mahsus pasaportlar

85. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’a göre,
aşağıdakilerden hangisi ateşli silah kaçakçılığı suçunun maddi unsurlarından
biri değildir?

7 gün
10 gün
15 gün
20 gün
30 gün

A)
B)
C)
D)
E)

Ülkeye sokmak
Ülkeye sokulmasına aracılık etmek
Satmak
Depolamak
Taşımak
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86. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’a göre, “Kapasitesi ayda ……...adet tüfeği aşan fabrika veya imalathanelerin kendi bünyelerinde namlu basınç kontrol tezgâhı tesis etmeleri zorunludur.”

88. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan
Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’a göre, yivsiz av tüfekleri, sporda kullanılan nişan
tüfek ve tabancaları ve bunların aksamını yapmak üzere fabrika veya imalathane kurulmasıyla ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

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

A) Kuruluş izni almak için kuruluş yerinin, plan ve projesinin uygunluğunun onaylandığını gösteren, imalatın
niteliğini ve kapasitesini belirleyen
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
düzenlenmiş belgelere, fabrika veya
imalathaneyi yönetecek sorumluların teknik yeterliliğini belirleyen
belgeyi eklenerek İçişleri Bakanlığına başvurulur.
B) İzin isteyenin ve sorumlu yöneticilerin durumlarının güvenlik bakımından uygun olduğu saptanır.
C) Kuruluş izni, fabrika veya imalathanenin yıllık kapasitesi dikkate alınarak ve her hâlde iki yılı geçmemek
üzere İçişleri Bakanlığınca saptanacak süre için geçerlidir.
D) Kuruluşu geciktiren veya engelleyen
zorlayıcı nedenlerin İçişleri Bakanlığınca haklı bulunması ve kabulü
koşulu ile fabrika veya imalathanenin vkuruluş süreci, bir seneyi geçmemek ve bir defaya mahsus olmak
üzere uzatılabilir.
E) Verilen iznine göre kurulan fabrika
veya imalathaneye, tesisatın plan ve
projesine ve işletme özelliğine uygunluğunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanması koşulu ile
İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni
verilir.

30
50
60
80
100

87. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan
Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre,
aşağıdakilerden hangisi, yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve
tabancaları ve bunların aksamını imal
etmek için faaliyet izni almak isteyen
firmaların Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
müracaatları esnasında belirtecekleri
bilgi ve belgelerden değildir?
A) Kuruluş izin belgesi
B) İş akım şeması ve proses açıklama
bilgileri
C) Çalıştırılacak personel sayısının,
yönetici, mühendis, teknisyen, işçi
olarak dökümü
D) Marka tescil belgesi
E) Firma sözleşmesi
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89. Bilgi edinme başvurularının hangi yöntemle yapılması mümkün değildir?

92. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisinin davetiyede
yazması zorunlu değildir?

A) El yazısı ile düzenlenen dilekçe ile
B) Posta ile gönderilen dilekçe
C) Yargı yerlerine verilecek dava dilekçesi ile
D) Tarih içermeyen dilekçe ile
E) Elektronik posta ile gönderilen dilekçe ile

A) Tebligata itiraz mercii ve usulü
B) Tarafların ve varsa kanuni temsilci
ve vekillerinin ad ve soyadları
C) Tarafların ikametgâh veya mesken
yahut iş adresleri
D) Kısaca tebliğin konusu
E) Davet edilen şahsın hangi mercide
ve hangi gün ve saatte hazır bulunması gerektiği

90. Kimlik bildirme mevzuatına göre aşağıdaki durumlardan hangisinde kimlik
bildirimi verilmez?
A)
B)
C)
D)
E)

93. “Herhangi bir ruhsat döneminde bir
kaynak veya rezervin ulusal maden kaynak ve rezerv raporlama koduna göre
hazırlanmış rapor sonucunda ortaya çıkartılması” tanımı 3213 sayılı Maden
Kanunu uyarınca ne tür bir çalışmadır?

Otuz günü aşan misafirlik
Öğrenci yurdunda kalmak
Huzurevinde yaşamak
Sabahçı kahvesinde konaklamak
Kapıcı dairesinde oturmak)

A)
B)
C)
D)
E)

91. İlanen tebligatta, tebliğ hangi anda yapılmış sayılır?
A) Son ilan tarihinde
B) Son ilan tarihinden itibaren yedi gün
sonra
C) Son ilan tarihinden itibaren otuz gün
sonra
D) İlgilinin ilandan haberdar olmasından itibaren yedi gün sonra
E) İlgilinin ilandan haberdar olmasından itibaren otuz gün sonra

Takaddüm Hakkı
Buluculuk
Fizibilite Raporu
İmalat Haritası
Beklenmeyen Hâller

94. Sulanabilen alanlarda biçilmeye elverişli,
yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yer aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Mera
Çayır
Yaylak
Otlak
Kışlak

95. Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş
bir motorlu taşıtı süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Şoför
Sürücü
Araç sahibi
İşleten
Operatör
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96. Araç muayene istasyonu işletme ve gerçek veya tüzel kişilere işletme yetki belgesi verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)

100.Kamyon ve çekicilerin bölünmüş yollardaki azami hız sınırı ne kadardır?
A)
B)
C)
D)
E)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
Millî Eğitim Bakanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
İçişleri Bakanlığına
Trafik Hizmetleri Başkanlığına

70 km/s
75 km/s
80 km/s
85 km/s
90 km/s

97. Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki
araçların muayeneleri araç muayene istasyonları tarafından yapılır?
A) İş makinesi türünden araçlar
B) Jandarma Genel Komutanlığı araçları
C) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ait araçlar
D) Yüksek tonajlı kamyonlar
E) Raylı sistemle çalışan araçlar
98. Minibüs ve otobüs kullanacaklara verilen sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

F
G
D
C
A

99. M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların kaç yaşını bitirmiş olmaları zorunludur?
A)
B)
C)
D)
E)

15
16
17
18
19

20
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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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