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

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi 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. Edebî eserler, doğduğu devri veya zamanı,
atiye yansıtan birer projeksiyondur.

TÜRKÇE SORULARI
1. Günümüzde şiir okumuyoruz, yazıyoruz
daha çok. Bu nedenle yazdıklarımız da
geçmişimizin sadece kısa bir özeti gibi. Bir
anlatma, dert yanma, iç dökme ve şiirde yapı kavramını özümsemeden, şiir okumadan,
belli başlı ustaları iyice anlamadan, bilmeden şiire dokunmamızdan kaynaklanıyor bu
durum. Bu, daha çok şiir yazmaya yeni başlayan her şair adayının içine düştüğü bir durumdur: Yoğun duygularla, yoğun bir hüzünle ve acıyla yazılan şiirde biçimi göz
önünde bulundurmaktan ziyade; duyguyu,
şiirin oluşum aşamasındaki hissiyatı merkeze alarak şiirin tamamlandığına ve şiir yazdığına inanmasına neden olur şair adayının.
Şiir yazmaya başlayan birey, şiiri oluştururken genellikle kendini çemberin içinde
tutar; şiirine dışarıdan bakamaz ve biçimi
göz ardı eder.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) Edebî ürünler, toplumsal olaylardan
yoğun bir şekilde etkilenir.
B) Edebî eserlerin, içinde doğduğu ve
gelecek dönemdeki toplumun birtakım olaylarından etkilenmesi kaçınılmazdır.
C) Edebî eserlerin, içindeki ve atideki
devrin toplumsal olaylarından etkilenmediğini söylemek mümkün değildir.
D) Edebiyat ürünleri ortaya çıktığı dönemin izlerini taşır ve geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurar.
E) Edebî ürünlerin üç sacayağı vardır:
Geçmiş, içinde bulunulan zaman ve
gelecek.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

3. Teknolojiyle birlikte insanların duyguları
kayboluyor. İnsanlar robotlaşıyor.

A) Şiire genellikle geçmişteki deneyimlerin yansıtılmasına
B) İnsanların şiir okumadan şiir
yazmasına
C) Şiir yazanların şiir yapısına
hâkim olmamasına
D) Şiir yazarken duygunun merkeze
alınmasına
E) Şiir yazarken belli başlı ustaların
şiirlerinin okunmasına

Yukarıdaki iki cümlenin anlamları değiştirilmeden tek cümleye dönüştürülmüş
biçimi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) İnsanlar duygularını kaybederek robotlaşıyor.
B) İnsanlar robotlaştığı için teknolojiyle
birlikte duyguları kayboluyor.
C) Robotlaşan insanlar teknolojiyi duygusuzca kullanıyor.
D) Teknolojiyi kullanan duygusuz insanlar, robotlaşıyor.
E) Teknolojiyle birlikte duyguların kaybolması insanları robotlaştırıyor.
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4. Yaşamlarını belli başlı yalın ve basit amaçlara indirgeyenler, yaşamla bütünleşmeden,
onun yüzeyine tutunma gayretinde olanlardır.

7. Doğa( ) o uzun kış uykusundan ilkbahar
mevsiminde uyanır( ) Yemyeşil çimenler ve
otlar( ) bahar yağmurlarından sonra tabiatı
süsler. Yaz meyvesi olan badem, şeftali ve
erik ağaçlarının çiçekleri pembedir( ) güz
meyvesi olan portakal ve elma ağaçlarının
çiçekleri ise beyazdır. Bu güzellikleri görmeyeniniz var mı aranızda( )

Bu cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam hangi seçenekte verilmiştir?
A) Yaşama sevincini azaltmak
B) Günlük, kolay işlerle uğraşarak
ömür geçirmek
C) Hayattan bir beklenti içinde olmamak
D) Yaşam heyecanını azaltmak
E) Hayatın gerçek anlamını kavrayamamak

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

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

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
8.
 Yarın dayımlar sizleri ziyarete gelecekmiş.
 Çocukları günlerce güneşlerde gezdirmek de neyin nesi?
 O sıralarda ben de okula yeni başlamıştım.
 Akşamları küçük hanımefendiler kaçta
uyur?

A) Öyküye başladığımdan beri bu öykünün sonunu nasıl bağlayacağımı
düşünüyordum.
B) Oldum olası dikkatimi çekmiştir
marangozlukla uğraşan insanlar.
C) Madenciler de onların yaşamları
da artık gözüme çok farklı görülüyor.
D) Aklım, sabah gazeteyi alır almaz
okuduğum köşe yazısında kalmıştı.
E) Gözlerim, sayfaları masanın üzerinde açılmış dergideki yazıya takıldı.

Yukarıdaki cümlelerde –ler çoğul eki kaç
farklı anlamda kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

4
5
6
7
8

A) Ben daima her yerde kendim adıma konuşurum.
B) Bardağına limonata doldurdu ve
bir solukta içti.
C) Son günlerde dilime bir şarkı dolaştı, hep onu söylerim.
D) Sanat eserinde ne şekil ne de içerik
kendi başına bir anlam taşır.
E) İleride yazın hayatının her alanında adını duyurulacağını inanıyorum.
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı
anlatım, isim tamlaması ile sağlanmıştır?

12. 1918 yılında kurulan Vilâyât-ı Şarkiyye
Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Erzurum’da çıkartmış olduğu gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencilerine her zaman anne şefkatiyle yaklaşırdı.
B) İhtiyarlığının son yıllarında sinir
hastalığına tutulmuştu.
C) Annemin lezzetli fincan böreğini
kimse yapamazdı.
D) Son günlerdeki iyileşmesi ile içimize bir umut ışığı doğdu.
E) Gittiğim filmin son sahnesini gözyaşları içinde izledim.

A)
B)
C)
D)
E)

13. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra 3
Mayıs 1920 günü kurulan ilk hükümetin
Müdafaa-i Milliye Vekili (Millî Savunma
Bakanı) aşağıdakilerden hangisidir?

10. Ses olaylarının en fazla meydana geldiği
cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Uçağa binmek için saatlerdir burada
bekliyoruz.
B) Doktor, küçüğün yanağına sertçe
dokundu.
C) Marketten aldığım meyveler sapasağlam çıktı.
D) Daracık yollardan, korkudan sanki
kalbim titredi.
E) Artık, yiyecek bir lokma ekmeğin
hesabını yapma.
ATATÜRK İLKELERİ VE
TARİHİ

İsmet (İnönü) Paşa
Fevzi (Çakmak) Paşa
Refet (Bele) Bey
Kazım (Karabekir) Paşa
Kazım (Orbay) Paşa

14. Misak-ı Milli kararlarını resmen tanıyan
ilk büyük devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

İNKILAP

11. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda
mücadele verdiği cepheler temelde savunma ve taarruz cepheleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

İngiltere
Fransa
İtalya
ABD
Sovyetler Birliği

15. Aşağıdakilerden hangisi II. İnönü Savaşı’nın ardından yaşanan gelişmeler arasında yer alır?

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı savunma cepheleri arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Peyâm-ı Sabah
İstiklal
Sadâ-yı Millet
Albayrak
Yeni Gün

A)
B)
C)
D)
E)

Kafkas Cephesi
Çanakkale Cephesi
Filistin Cephesi
Irak Cephesi
Suriye Cephesi

Amasya Protokolü
Londra Konferansı
Moskova Antlaşması
Kars Antlaşması
Afganistan Dostluk Antlaşması
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16. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması
hükümleri arasında gösterilemez?

19. Türkiye Cumhuriyeti’nde ülke sınırları
içerisinde yaşayan tüm vatandaşların
ırk, din, dil, mezhep ayrımı yapmaksızın
kanun önünde eşit olması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan bağlantılıdır?

A) İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacaktır.
B) Boğazlar, uluslararası komisyon
idaresine bırakılacaktır.
C) Doğu Trakya’nın büyük bir bölümü
Yunanistan’a bırakılacaktır.
D) Kapitülasyonlar bütün müttefik devletlerin yararına genişletilecektir.
E) Kurulacak olan Ermenistan’ın sınırları İngiltere tarafından belirlenecektir.

A)
B)
C)
D)
E)

Cumhuriyetçilik
Devletçilik
Halkçılık
İnkılapçılık
Laiklik

T.C. ANAYASASI
17. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Said İsyanı
süreci ile bağlantılı gelişmeler arasında
yer almaz?

20. 1982 Anayasası’nın “Başlangıç Metni”
ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkartılması
B) Fethi (Okyar) Bey hükûmetinin istifası
C) Celal (Bayar) Bey’in başbakanlığa
seçilmesi
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
E) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

A) Anayasa metnine dâhildir.
B) Başlangıç Metni’nde değişiklik yapılması yasaklanmıştır.
C) Değiştirilme usulü Anayasa’nın değiştirilmesi usullerine tabi değildir.
D) Başlangıç Metni Anayasa’nın birinci maddesi olarak kaleme alınmıştır.
E) Başlangıç Metni, Anayasanın diğer
maddeleri karşısında daha üstün olduğu yönünde düzenleme mevcuttur.

18.
I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
II. Yeni Medeni Kanun’un kabulü
III.Anayasadan “devletin dini” ibaresinin
kaldırılması

21. 1982 Anayasası’nın düzenlemelerine göre aşağıdakilerden hangisi “siyasi haklar
ve ödevler” bölümünde düzenlenmemiştir?

Yukarıda ifade edilen gelişmelerin kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

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

Dilekçe hakkı
Bilgi edinme hakkı
Kamu hizmetlerine girme hakkı
Kamu denetçisine başvurma hakkı
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

(
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22. 1982 Anayasası’nın “temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” hususundaki düzenlemelerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

GÜNCEL KONULAR
25. 2018 yılında uzaya gönderilen, özel bir
şirketin ürettiği ve dünyanın en güçlü
roketi olarak bilinen roket, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temel hak ve hürriyetler kanunla
sınırlanabilir.
B) Temel hak ve hürriyetler tebliğ ile
sınırlanabilir.
C) Temel hak ve hürriyetler yönetmelikle sınırlanabilir.
D) Temel hak ve hürriyetler Cumhurbaşkanı kararıyla sınırlanabilir.
E) Temel hak ve hürriyetler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sınırlanabilir.

A)
B)
C)
D)
E)

26. 1940’lı yıllarda başlayan ve 2019 yılında
dahi bazı çatışmalara neden olan Keşmir
Sorunu aşağıdaki şıklarda belirtilen
hangi iki ülke arasında yaşanmaktadır?

23. 1982 Anayasası’nın düzenlemelerine göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının üye seçtiği mercilerdendir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Sayıştay
Yargıtay
Yüksek Seçim Kurulu
Uyuşmazlık Mahkemesi
Hâkimler ve Savcılar Kurulu

İran - Pakistan
Türkmenistan - Tacikistan
İran - Çin
Hindistan - Pakistan
Hindistan - Bangladeş

27. 2019 yılında Türkiye, “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” planlamaları ve uygulamasını gerçekleştirmiştir. Bu amaç çerçevesinde Türkiye, Akdeniz’e kıyısı bulunan hangi ülke ile bu tür bir anlaşma
imzalamıştır?

24.
I. Bakanlar
II. Milletvekilleri
III. Cumhurbaşkanı
IV. Cumhurbaşkanı Yardımcıları

A)
B)
C)
D)
E)

1982 Anayasası’nın yürürlükteki düzenlemelerine göre, yasama dokunulmazlığından yararlanacaklar arasında yukarıdakilerden hangisi/hangileri yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Falcon Heavy
Pathfinder
Apollo
Satürn V
Sputnik

Mısır
Cezayir
Libya
Tunus
Yunanistan

I
II-III
III
IV
I ve II
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30. Bir okuldaki öğrencilerden “Matematik,
Fizik, Kimya” dersi sınavlarından en yüksek puanları alan “Hale, Tarık, Osman, İlke,
Sedef ve Mehmet” adlı öğrencilerin yüksek
puan aldıkları ikişer ders ile ilgili bilinenler
aşağıdaki gibidir:

MUHAKEME YETENEĞİ
(28 ve 29 sorular aşağıdaki paragrafa göre
cevaplandırlacaktır.)
Sevgi, İlknur ve Şeyda, internetten farklı
sanat dallarındaki etkinliklere gitmek için
üç tiyatro, dört sanat müziği konseri, bir sinema ve bir opera bileti almışlardır. Alınan
biletlerle ilgili olarak şunlar bilinmektedir:









Sevgi dört bilet almıştır.
İlknur’un biletlerinden biri, tiyatro biletidir.
Şeyda iki farklı bilet almıştır.
Herkes birer tiyatro bileti almıştır.
İlknur konser bileti almamıştır.





Mehmet, matematik dersinden yüksek
puan almıştır.
İlke ve Mehmet’in yüksek puan aldığı
dersler aynıdır.
Sedef ve Hale’nin yüksek puan aldığı
iki ders de aynıdır.
Osman’ın yüksek puan aldığı dersler
matematik ve fiziktir.
Her dersten dörder kişi yüksek puan
almıştır.

28. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle doğrudur?

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?

A) Sevgi sinema ve opera bileti almıştır.
B) İlknur tiyatro ve konser bileti almıştır.
C) Şeyda sadece tiyatro ve konser bileti
almıştır.
D) İlknur ve Şeyda’nın aldığı bilet sayısı
biribirine eşittir.
E) Şeyda tiyatro bileti almamıştır.

A) İlke, kimya dersinden yüksek puan
almıştır.
B) Tarık, matematik ve kimya derslerinden yüksek puan almıştır.
C) Hale ve Tarık’ın yüksek puan aldığı
derslerden biri aynıdır.
D) Sedef’in yüksek puan aldığı dersin biri kimyadır.
E) Osman ve Tarık aynı derslerden yüksek puan almıştır.

29. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?

Çözüm:
H
T
Mat
F/K
F

Sevgi opera bileti almamıştır.
İlknur üç farklı bilet almıştır.
Şeyda opera bileti almamıştır.
Şeyda ve Sevgi sinema bileti almamıştır.
E) Sevgi dört farklı bilet almıştır.
Çözüm:
Sevgi
İlknur
Şeyda
Tiyatro (3
X (1
X(1 biX (1
blt)
bilet)
let)
bilet)
Konser (4
X (3
X (1
blt)
bilet)
bilet)
Sinema (1
X(1 biblt)
let)
Opera (1
X (1
blt)
bilet)
A)
B)
C)
D)

O
M
F

İ
Mat
K

S
F/K

M
Mat
K
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MESLEK BİLGİSİ KONULARI

33. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi,
hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve hizmet ihtiyacı prensibine uygun
olarak atama yönetmeliklerinde belirtilen hizmet bölgeleri arasında personelin
atanmasında dikkate alınacak kriterlerden birisi değildir?

31. 2803 Sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve
Yetkileri Kanunu’na göre, Jandarma
Hizmetleri Sınıfı personelinin subaylığa
ve astsubaylığa nasıp işlemleri, aşağıdakilerden hangisinin onayıyla olur?
A)
B)
C)
D)
E)

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

A) Diploma not ortalaması
B) Kadro ihtiyaçları
C) Hizmet bölgesinde hizmet süresi
veya varsa zorunlu hizmet süresi
D) Terfi durumu
E) Branş ve/veya ihtisasları

32. 2803 Sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve
Yetkileri Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisinde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimlerine son verilme sebeplerinden biri değildir?

34. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi
jandarma personeli için öngörülen yasaklardan birisi değildir?

A) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek
olması ahlak notunun yetersiz olması.
B) Öğrenimini, mevzuatta belirlenen
azami süre içerisinde tamamlayamaması.
C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memur olma niteliğini kaybetmesi.
D) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak Akademide
öğrenime devam imkânı kalmadığı
herhangi bir sağlık kuruluşundan
alınan raporla tespit edilmesi.
E) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıklarının öğrenim sırasında anlaşılması.

A) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma
B) Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma
C) Hediye alma, menfaat sağlama
D) Gizli bilgileri açıklama
E) Müracaat, şikâyet ve dava açma
35. 7068 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden
hangisi, üç günlüğe kadar aylıktan kesme
cezasını gerektiren fiillerden biri değildir?
A) Mevzuat veya talimata aykırı olarak eksik kuşam ve teçhizatla göreve çıkmak.
B) Amirinden izin almaksızın görevli
bulunduğu il sınırları dışına çıkmak.
C) Selamlama ile ilgili olarak belirlenmiş kurallara riayet etmemek.
D) Haklı bir neden olmadan kişileri
bekletmek.
E) Resmî belge veya göreve ilişkin
evrakı kaybetmek.
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36. 7068 sayılı Kanun’a göre aşağıdakilerden
hangisi, on bir ila on beş güne kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiillerden biri değildir?

38. 4483 sayılı Kanun’a göre, memur ile soruşturma izni verme yetkisi eşleştirmeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) İzin verilen hâller dışında üniforma giymemek.
B) Amir ve üstlerine iletilmesi gereken olay, bilgi ve emirleri zamanında iletmemek.
C) Görev sırasında kişilere karşı onur
kırıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak.
D) İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın iki günden fazla ve üç güne kadar (üçüncü gün dahil) görevine gelmemek.
E) Denetleme
ve
soruşturmaları
uzatmak, denetleme raporları ve
soruşturma raporlarını süresinde
ilgili yerlere vermemek veya göndermemek ya da kabul edilebilir
bir neden olmadan soruşturmayı
eksik bırakmak.

A) Büyükşehir belediye başkanları İçişleri Bakanı
B) İl ve ilçe belediye başkanları - Vali
C) Büyükşehir, il ve ilçe belediye
meclisi üyeleri - İçişleri Bakanı
D) İl genel meclisi üyeleri - İçişleri
Bakanı
E) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri - Kaymakam

39. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na göre, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere bazı hakları
hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu yükümlülük açısından yanlıştır?

37. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “İdareler, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı
kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge
taleplerini talebin kendilerine ulaşmasından
itibaren en geç ……………süre belirtilmeyen bilgi ve görüş taleplerini ise talebin
kendilerine ulaşmasından itibaren en
geç……… içinde yerine getirir”.

A) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği bildirilir.
B) İşlenen kişisel verilerin kimlere aktarılabileceği bildirilmez.
C) Kişisel veri toplamanın yöntemi bildirilir.
D) Kişisel veri toplamanın hukuki sebebi bildirilir.
E) İlgilinin diğer hakları konusunda
bilgi verilir.

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

bir iş günü - iki iş günü
iki iş günü - üç iş günü
üç iş günü - beş iş günü
beş iş günü – on beş iş günü
altı iş günü - yirmi iş günü
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40. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’na
göre, “Her rütbede normal bekleme süresi
………, en fazla bekleme süresi ise sıhhi
izin süreleri hariç ………. yıl olup, terfiler
her yıl 30 Ağustos tarihinde yapılır.”

43. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
“süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde …..… az, …….. fazla olamaz.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

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

A)
B)
C)
D)
E)

2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

44. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
“hükmedilen …….. veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.

41. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’na
göre,“Uzman erbaşların barışta her yıl
……… yıllık planlı izin alma hakları vardır”.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

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

A)
B)
C)
D)
E)

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

bir ay
üç ay
dokuz ay
bir yıl
üç yıl

45. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre kişi,
kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis
cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak bazı haklardan yoksun bırakılır.

42. Uzman Erbaş Yönetmeliği’ne göre, “Uzman erbaşlar, sözleşme süresinin bitiminde
terhis edilirler. Bunlardan sözleşmelerinin
yenilenmesini isteyenlerin istekleri, müteakip sözleşme süreleri …….yıldan az, …….
yıldan fazla olmamak kaydıyla, aşağıdaki
şartlar altında kabul edilir.”

Aşağıdakilerden hangisi, yoksun bırakılan haklardan birisi değildir?
A) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesi
B) Seçme ve seçilme ehliyeti
C) Velayet hakkı, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunma
D) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi
olma
E) Yükseköğrenim hakkı

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

bir aydan - on yıldan
bir aydan - yirmi yıldan
iki aydan - on yıldan
iki aydan - yirmi yıldan
iki aydan - otuz yıldan

bir - beş
iki - beş
bir - altı
iki - altı
üç - beş
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46. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
“Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;…… fazla süreyle hapis cezasına
mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren….… ”, geçtikten sonra
işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.

48. 12.4.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda 26.9.2004 tarih ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) düzenlenen belirli suçlar terör suçları olarak belirtilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 3. maddesinde düzenlenen terör suçlarından biri
değildir?

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

bir yıldan - bir yıl
iki yıldan - iki yıl
üç yıldan - üç yıl
beş yıldan - beş yıl
on yıldan - on yıl

A) TCK 302-Devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozmak
B) TCK 304-Devlete karşı savaşa tahrik
C) TCK 309-Anayasa’yı ihlal
D) TCK 311-Yasama Organı’na Karşı
Suç
E) TCK 313-Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti’ne karşı silahlı isyan

47. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sanığın ölümü hâlinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir.
B) Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezalarını ortadan kaldırır.
C) Genel af hâlinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.
D) Özel af ile hapis cezasının infaz
kurumunda çektirilmesine son verilebilir.
E) Cezaya bağlı olan veya hükümde
belirtilen hak yoksunlukları, özel
afla etkisini yitirir.

49. 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu’nda
yer alan düzenlemelere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Olağanüstü hâl kararı Resmi Gazete'de yayımlanır ve hemen Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin onayına
sunulur.
B) Olağanüstü hâl ilan edildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise
derhâl tolantıya çağrılır.
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü halin süresini her defasında
üç ayı geçmemek üzere uzatabilir.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü hâl süresini değiştirebilir.
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü hâli kaldırabilir.
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50. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda, çevrenin
korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler düzenlenmektedir.

51. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde
bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarını bulanlara, varlığını haber verenler
ile bunları yakalayan kamu görevlilerine
Devlet tarafından verilecek ikramiyenin
tahakkuk ve tediyesine ait işlemleri belirleyen Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek
İkramiye ile İlgili Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi Kanunda düzenlenen ilkeler arasında yeralmaz?
A) Başta idare, meslek odaları, birlikler
ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup bu
konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler.
B) Arazi ve kaynak kullanım kararlarını
veren ve proje değerlendirmesi yapan
yetkili kuruluşlar, karar alma süreçlerinde sürdürülebilir kalkınma ilkesini
gözetirler.
C) Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır. Bakanlık ve yerel
yönetimler; meslek odaları, birlikler,
sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür.
D) Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi,
sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalar kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanır. Kirletenin kirlenmeyi veya bozulmayı durdurmak, gidermek veya azaltmak için
gerekli önlemleri almaması veya bu
önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli
harcamalar 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanunu hükümlerine göre kirletenden
tahsil edilir.
E) Bölgesel ve küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik olarak taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar sonucu ortaya çıkan ulusal hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için
gerekli teknik, idarî, malî ve hukukî
düzenlemeler Bakanlığın koordinasyonunda yapılır.

A) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları
ile, nerede bulunursa bulunsun varlığı Kültür ve Turizm Bakanlığınca
daha önceden bilinen taşınır kültür
ve tabiat varlıkları için ihbar ikramiyesi ödenmez.
B) Gerek haber verenler ve gerekse yakalayan kamu görevlilerinin birden
fazla olmaları hâlinde hesap edilen
ikramiye, aralarında eşit olarak paylaştırılır.
C) Ödenecek ikramiyeler bu amaçla
Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.
D) Bu Yönetmelikle, 18 Nisan 1976
gün ve 15363 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanan “Eski Eser İkramiyesi
Ödenmesi Hakkında Yönetmelik”
yürürlükten kaldırılmıştır.
E) Tespit edilen değere itiraz hâlinde,
dosya ilk derece mahkemesi olarak
yargılamak üzere Danıştay’a gönderilir.
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52. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
hükümlerine göre verilen idari kararlara
karşı Kanun’da ilgililere itiraz hakkı tanınmıştır.

53. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da
ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nde;
şiddetin önlenmesi ile şiddet mağduru hakkında verilecek koruyucu tedbirler ile şiddet
uygulayan hakkında verilecek önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına
yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme
hizmetlerinin verildiği Şiddet Önleme ve
İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kurulmuştur.

Bu hakkın kullanım süresi ve başvurulacak yargı makamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Verilen kararın tefhim ve tebliğinden itibaren iki hafta içinde Aile
Mahkemesine itiraz edilebilir.
B) Verilen kararın tefhim ve tebliğinden itibaren bir ay içinde Aile Mahkemesine itiraz edilebilir.
C) Verilen kararın tefhim ve tebliğinden itibaren altmış gün içinde Aile
Mahkemesine itiraz edilebilir.
D) Verilen kararın tefhim ve tebliğinden itibaren bir ay içinde Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.
E) Verilen kararın tefhim ve tebliğinden itibaren altmış gün içinde Ağır
Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.

İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri
göz önünde bulundurulduğunda Şiddet
Önleme ve İzleme Merkezleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yeterli ve gerekli uzman personelin
görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği kuruluşlardır.
B) Çalışmalar hafta içi yedi gün yirmi
dört saat, hafta sonu 08:00-22:00 saatleri esasına göre yürütülmektedir.
C) Korunan kişi hakkında gizlilik kararı verilmesi hâlinde, karar ŞÖNİM
müdürü aracılığıyla tedbir kararının
uygulanacağı yer nüfus müdürlüklerinde ilgilinin nüfus kaydına işlenir.
D) 6284 sayılı Kanun kapsamında
hâkim veya mülki amir tarafından
verilen kararlar ivedilikle ŞÖNİM’e
bildirilir.
E) Kanun kapsamında koruma amacıyla ile haklarında gizlilik kararı verilenler
yapılacak
tebligatlarda
ŞÖNİM’e ait adres bilgileri kullanılır.
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54. 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’na
göre belirli eylemlerde bulundukları
resmî makamlarca tespit edilen Türk vatandaşlarının vatandaşlığı hangi makam
tarafından kaybettirilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)

56.
I. Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis,
tedavi ve deneylerde kullanılamazlar.
II. Başkaca bir seçenek olmaması hâlinde, hayvanlar bilimsel çalışmalarda
deney hayvanı olarak kullanılabilir.
III. Tıbbi ve bilimsel deneylerin uygulanması, deneylerin hayvanları koruyacak
şekilde yapılması ve deneylerde kullanılacak hayvanların uygun biçimde
bakılması ile barındırılması esastır.
IV. Hayvan deneyi yapan kurum ve kuruluşlarda bu deneylerin yapılmasına
kendi bünyelerinde kurulmuş ve kurulacak etik kurullar yoluyla izin verilir.

Danıştay
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Cumhurbaşkanı
Türkiye Büyük Millet Meclisi

55. Türk hukukunda yardım toplamaya yetkili
kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçla
yardım toplayabileceklerini belirleme, yardımın toplanmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleme konusunda 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
hükümleri doğrultusunda hayvan deneyleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Aşağıdakilerden hangisi adı geçen Kanun kapsamı dışında bırakılan kişi ve
kurumlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Dernekler
Sendikalar
Siyasi partiler
Spor kulüpleri
Mesleki kuruluşlar

I - II - III
I - III - IV
II - III
II - III - IV
I – II - III - IV

57. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanuna göre: “Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü
kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.”
Aynı Kanun hükümlerine göre özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller hangisi tarafından belirlenir?
A)
B)
C)
D)
E)

Hazine Müsteşarlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Millî Savunma Bakanlığı
Cumhurbaşkanı
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60. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu hükümlerine göre “Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu
olan polis; amirinden aldığı emri, kanun,
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir.
Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir yerine getirilir. Bu hâlde, emri yerine getiren sorumlu
olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir
suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler
sorumluluktan kurtulamaz.” Yine aynı Kanun hükümlerine göre belirli durumlar için
bu kurala şöyle bir istisna getirilmiştir:
“Yetkili amir tarafından verilecek sözlü
emirler derhâl yerine getirilir. Bu emirlerin
yazılı olarak verilmesi istenilemez. Bu hâllerde emrin yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluk emri verene aittir.”

58. 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu uyarınca
el konulan kaçak akaryakıttan teknik
düzenlemelere uygun olanlar, hangi birim tarafından numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli
idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis
edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir ve teslim tutanağı ile numune en yakın gümrük idaresine teslim edilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Emniyet Müdürlükleri
Jandarma Komutanlıkları
İl Özel İdareleri
İçişleri Bakanlığı
Cumhurbaşkanı

59. Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu uyarınca kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olarak sayılmamıştır?

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında,
aşağıdakilerden hangisi polisin derhal
yerine getirmesi gereken, yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler arasında
yer almaz?

A) Mülki amirler
B) Emniyet Genel Müdürlüğü personeli
C) Jandarma Genel Komutanlığı personeli
D) Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
E) Millî İstihbarat Teşkilatı personeli

A) Kanunsuz toplantı veya kanunsuz
yürüyüşleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için verilen emirler.
B) Umuma açık ve umuma kapalı yerlerde yapılan her türlü toplantı veya
yürüyüşlerde veya törenlerde bozulan düzeni sağlamak için verilen
emirler.
C) İşlenmekte olan bir suçun işlenmesine veya devamına mani olmak için
verilen emirler.
D) Herhangi bir sebeple tıkanmış olan
yolların trafiğe açılması için verilen
emirler.
E) Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde görevlilerce alınması gereken tedbirler için
verilen emirler.
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61. 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı
Kanunu’na göre erbaş ve erlerin üst ve
eşyalarının aranmasına ilişkin aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?

63. 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’a göre lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir
ekimine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kural olarak üst ve eşya araması
Sulh Ceza Hâkimi kararıyla yapılabilir.
B) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birlik komutanının veya kurum amirinin yazılı emri üzerine
arama yapılabilir.
C) Konutta, yerleşim yerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılabilir.
D) Arama yapılabilmesi için gerekçelendirilmiş makul sebeplerin varlığı
yeterlidir.
E) Arama kararında veya emrinde;
aramanın sebebi, konusu ve kapsamı ile yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı süre belirtilir.

A) Kenevir bitkisi ekimi yapmak,
Cumhurbaşkanı’nın iznine tabidir.
B) İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi,
Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla zabıta tarafından imha edilir.
C) İmhada kullanılacak araç ve gereçler, Jandarma Genel Komutanlığı
bütçesine konulacak ödenekten sağlanır.
D) İmha dolayısıyla ortaya çıkan masraf, hazineden karşılanır.
E) İzin belgesinde kayıtlı yerden başka
yerde kenevir ekimi yapan kişi, idari para cezası ile cezalandırılır.
64. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkında Kanun’a göre malvarlığının dondurulması kararı ve bu
kararın kaldırılmasına ilişkin kararınhukuki sonuçlarını doğurması ne zaman
olmaktadır?

62. Kıyı kenar çizgisi, ………………, kamu
görevlilerinden oluşturulacak en az 5 kişilik
bir komisyonca tespit edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?

A) Resmî Gazete’de yayımı ile
B) Kararın ilgilisine tebliği ile
C) Kararın Başkanlık tarafından onaylanması ile
D) Cumhurbaşkanı
Kararnamesinde
kabulü ile
E) Kararın yetkili mahkeme tarafından
onaylanması ile

A) Valiliklerce
B) Çevre veŞehircilik Bakanlığınca
C) Sahil Güvenlik Komutanlığınca
D) Belediyelerce
E) Cumhurbaşkanınca

15

A

A
65. Aşağıdakilerden hangisi 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre, Koruma Kurullarınca aksine bir karar alınmadığı sürece, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarından biri değildir?

67. 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine
Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun’a göre taşınmaz mallara
yapılan tecavüz veya müdahalelerin önlenmesine ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kullanılmış evler
B) Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne
olmuş binalar
C) Kültür ve Turizm Bakanlığınca korunmalarına ayrıca gerek görülen
taşınmazlar
D) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz
kültür varlıkları
E) Mimari ve estetik özellikler barındıran taşınmazlar

A) Özel mülkiyetteki taşınmazlar bakımından tecavüz veya müdahalelerin önlenmesine ilişkin başvuruyu taşınmaz malın zilyedi yapabilir.
B) Özel mülkiyetteki taşınmazlar bakımından başvuru, tecavüz veya
müdahalenin yapıldığının öğrenilmesinden itibaren otuz gün içinde
yapılabilir.
C) Özel mülkiyetteki taşınmazlar bakımından başvuruda bulunulabilmesi için en son süre, tecavüz veya
müdahalenin oluşundan itibaren
bir yıldır.
D) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati
umuma ait olan taşınmaz mallara
yapılan tecavüz veya müdahalelerde süre aranmaz.
E) Köye ait taşınmaz mallara yapılan
tecavüz veya müdahalelerde, köy
halkından herhangi biri de yetkili
makama başvuruda bulunabilir.

66. Aşağıdakilerden hangisi suç gelirlerinin
aklanmasının ve terörün finansmanının
önlenmesi amacıyla şüpheli işlemleri bildirmekle yükümlü olanlardan biri değildir?
A) Bankalar
B) Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
C) Varlık yönetim şirketleri
D) Serbest avukatlar
E) Spor kulüpleri
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68. Adli Kolluk Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi adli kolluğun görev ve
yetkilerinden biri değildir?

70. Kimliğini bir belgeyle veya kolluk kuvvetince tanınmış veya güvenilir kişilerin
tanıklığı ile ispat edemeyenlerle, gösterdikleri belgelerin doğruluğundan şüphe
edilen kişileri, aranan kişilerden olup
olmadıkları anlaşılıncaya veya gerçek
kimliği ortaya çıkıncaya kadar uygulanabilecek yakalama ve muhafaza altına
alma süresi en çok ne kadardır?

A) Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda hareket
etmek.
B) Kendilerine yapılan ihbar veya
şikâyetler ile uygulanan tedbirleri
derhâl Cumhuriyet savcısına bildirmek.
C) Maddi gerçeğin araştırılması için
sadece aleyhe olan delilleri toplamak.
D) Ölünün kimliğinin belirlenememesi halinde durumu derhâl Cumhuriyet savcısına bildirmek.
E) Olay yerinde görevine ait işlemleri
yerine getirmesine engel olanları
ikaz etmek ve uzaklaştırmak.

A)
B)
C)
D)
E)

8 saat
12 saat
24 saat
36 saat
48 saat

71. İletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda
alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi veya mobil telefonun yerinin tespitine ilişkin verilebilecek ilk kararın
azami süresi aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

69. Adli aramalarda karar ve emir verme
yetkisine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Kolluk, arama kararı alınmasını talep ettiği durumlarda gerekçeli bir
raporla Sulh Ceza Hâkimliğine
başvurur.
B) Adli aramaya karar vermek yetkisi
kural olarak Cumhuriyet savcısındadır.
C) Gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde kolluk doğrudan arama
yapabilir.
D) Kolluk amirlerince konutta arama
kararı verilmesi Hâlinde durum
derhâl Cumhuriyet savcısına bildirilir.
E) Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde kolluk amirinin yazılı
emriyle aramaya başlanabilir.

1 ay
2 ay
3 ay
4 ay
5 ay

72. Aşağıdakilerden hangisi geçici koruma
sağlanacak yabancılardan değildir?
A) Ülkesinde silahlı çatışmaya katılmış olduğu hâlde bu faaliyetlerini
kalıcı olarak sonlandırmayan kişiler
B) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış
kişiler
C) Kitlesel akın döneminde bireysel
olarak sınırlarımıza gelen kişiler
D) Kitlesel akın döneminde bireysel
olarak sınırlarımızı geçen kişiler
E) Haklarında uluslararası koruma
statüsü belirleme işlemi yapılamayan kişiler
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73. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurlarının Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre kolluk
tarafından yapılabilecek işlemlerden biri
değildir?

74. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi tanıklara yemin verdirme kuralının istisnaları ile ilgili yanlıştır?
A) On beş yaşından küçüklere yemin
verdirilmez.
B) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve
önemini kavrayamayanlara yemin
verdirilmez.
C) Soruşturma veya kovuşturma konusu suça iştirakten hükümlü tanığa yemin verdirilmez.
D) Akrabalık nedeniyle tanıklıktan
çekinme hakkına sahip olup da bu
hakkını kullanmayan tanığa yemin
verdirilmez.
E) Kovuşturma konusu suçun delillerini yok etmekten sanık olan kimseye yemin verdirilmez.

A) Kolluk, insan ticareti suçu kapsamında
soruşturma başlatılan kamu görevlileri
hakkında Cumhuriyet Savcılığının izniyle Genel Müdürlüğe derhâl bilgi verir.
B) Kolluk, yapılan operasyonlarda insan ticareti suçu kapsamında değerlendirilebilecek vakalarda Müdürlükle irtibata
geçer.
C) Kollukta, görüşme sırasında muhtemel
mağdurlardan 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 234 üncü maddesi kapsamında olanlara baro tarafından
avukat görevlendirilir.
D) Mağdurlara yönelik iş ve işlemler sırasında mağdurun güvenliği için gerek
görülmesi halinde kolluk refakati talep
edilebilir.
E) Mağdur olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan kişilerle
ilgili olarak, genel adli muayene raporu
ve ilgili belgelerle birlikte mağdurun
Müdürlüğe sevkine kolluğun katılımı
yasaklanmıştır.

75. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdaki adli kontrol çeşitlerinden hangisi cezadan mahsup edilmektedir?
A) Yurt dışına çıkamamak.
B) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.
C) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde
mesleki uğraşlarına ilişkin veya
eğitime devam konularındaki
kontrol tedbirleri.
D) Her türlü taşıtları veya bunların
bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim
etmek.
E) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla,
hastaneye yatmak dâhil, tedavi
veya muayene tedbirlerine tabi
olmak.
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76. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi soruşturma evresi sonunda Cumhuriyet
savcısının iddianame düzenleyebilmesi
için aranan şüphe derecesidir?
A)
B)
C)
D)
E)

79. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre,aşağıdakilerden hangisi Valinin görevlerinden biri değildir?
A) Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği
yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için
genel emirler çıkarmak.
B) Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri almak.
C) Bağlı olduğu ilde bulunan ilçeler
arasındaki sınırlarını değiştirmek,
bir ilçeyi başka bir ilçeye bağlamak.
D) Trafik güvenliği ve kontrolünün
sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde, sokak ve park gibi
kamuya açık alanlarda kurulacak
sistemlerin yerlerinin tespiti, kurulumu ve altyapı faaliyetlerini koordine etmek.
E) İlde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin
bu
kuvvetlerle
uygulanmasını
mümkün görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, gerekirse Kara
Kuvvetleri Komutanlığının sınır birlikleri dâhil olmak üzere en yakın
kara, deniz ve hava birlik komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek yardım istemek.

Basit şüphe
Makul şüphe
Yeterli şüphe
Kuvvetli şüphe
Yoğun şüphe

77. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi gizli
soruşturmacı görevlendirilmesi ile ilgili
söylenemez?
A) Suçun işlendiği hususunda somut
delillere dayanan kuvvetli suç
şüphesi bulunmalıdır.
B) Gizli soruşturmacı görevini yerine getirirken suç işleyemez.
C) Bu tedbir katalog halinde belirtilen suçlar için uygulanır.
D) Gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ağır ceza mahkemesince oy birliği ile karar verilir.
E) Sadece soruşturma evresinde uygulanabilir.
78. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre, hükümlü, hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için kendisine gönderilen
çağrı kâğıdının tebliği üzerine kaç gün
içinde gitmez ise hakkında yakalama
emri çıkartılabilir?
A)
B)
C)
D)
E)

3
5
7
10
15
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A

A
80. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre,aşağıdakilerden hangisi kaymakamın
görevlerinden biri değildir?

82. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kabahat, icrai davranışla işlenebilir.
B) Kabahat, ihmali davranışlar işlenebilir.
C) Kabahatlerde tüzel kişilerin sorumluluğu benimsenmemiştir.
D) Gerçek kişiye ait bir işte çalışan
kişinin bu faaliyeti çerçevesinde
işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir.
E) Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı
temsil edilen gerçek kişi hakkında
da idari yaptırım uygulanabilir.

A) İlçenin her yönden genel idare ve
genel gidişini düzenlemek, denetlemek.
B) İlçenin idare şube başkanlarıyla
ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk amir ile memurlarına üç güne kadar disiplin hapsi kararı vermek.
C) İlçenin idare şube başkanlarıyla
ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk amir ile memurlarına usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama cezaları vermek.
D) Halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikâyetlerini
kabul etmek.
E) Cumhuriyet Bayramı’nda ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık
yapmak.

83. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi diplomatik pasaport verilecek kişiler arasında değildir?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreteri
B) Kaymakam
C) Diyanet İşleri Başkanı
D) Vali
E) Büyükşehir Belediye Başkanı

81. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Türk Ceza Kanunu’nun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da
uygulanır.
B) Kabahatlerde yer bakımından uygulamada kural olarak Türk Ceza
Kanunu hükümleri geçerlidir.
C) Kabahat, failin icrai veya ihmali
davranışı gerçekleştirdiği zaman
işlenmiş sayılır.
D) Kabahatlerde netice, kabahatin bir
unsuru olarak kabul edilmemiştir.
E) Kabahatlerde zaman bakımından
uygulamada idari yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi
bakımından derhal uygulama kuralı geçerli değildir.

84. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na göre,
“Toplu bir halde yolculuk etmek isteyen
ve en az ………….kişilik bir kafile teşkil
eden Türk vatandaşlarına istedikleri
takdirde umuma mahsus müşterek pasaport verilir.” cümlesindeki boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

beş
altı
yedi
sekiz
dokuz
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A

A
85. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’a göre,
aşağıdakilerden hangisi ateşli silah kaçakçılığı suçunun cezayı artıran nitelikli
hâllerinden biri değildir?

87. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun Uygulamasını Gösteren 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden
hangisi silah ruhsatı verilmesini engelleyen hâllerden biri değildir?

A) Suçun iki veya daha çok kişi tarafından birlikte işlenmesi
B) Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir
örgütün faaliyeti kapsamında işlenmesi
C) Ateşli silahın dürbünsüz tabanca
olması
D) Ateşli silahın tüfek olması
E) Ateşli silahın, seri ateşli, kısa sürede
çok sayıda ve etkili biçimde mermi
atabilen tam otomatik tabanca olması

A) Ruhsatlı silahıyla suç işlemek veya
silahın muhafazasındaki ihmal ve
kusur neticesi başkaları tarafından
bir suç işlenmesine veya intihar ya
da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkûm olmak.
B) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarının birinden hüküm giymiş olmak.
C) Taksirli suçlar hariç, iki yıldan fazla
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm
olmak.
D) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri
ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak
imal, ithal veya ihraç etmek suçlarından hüküm giymiş olmak.
E) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdiği için hüküm giymiş
olmak.

86. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile
Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun Uygulamasını Gösteren 91/1779 Karar Sayılı
Yönetmelik’e göre,“Yivli Av Tüfeği: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç …………..
cm’den fazla, uzun menzilli ve delici güce
sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik
atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda
ve atıcılıkta kullanılan ateşli-yivli silahlara
denir.”

88. 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen
Silahlar Hakkında Kanun’a göre, silahların taşınması, satışı ve nakli ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

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

A) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara satılması
yasaktır.
B) On sekiz yaşından küçüklere satılması yasaktır.
C) Ses ve gaz fişeği atan silahların ve
üretici firmaların isim, marka veya
alâmetleri kullanılarak her ne suretle
olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz.
D) Söz konusu silahlar, ancak her an
kullanıma elverişli olmayacak ve
kolay ulaşılmayacak şekilde, boş
olarak kutu içerisinde nakledilebilirler.
E) Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar
Hakkında Kanun kapsamına giren
silahların taşınması serbesttir.

20
30
40
50
60
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A
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89. Bilgi edinme hakkı uyarınca talep edilen
bilgi, birden fazla kurum veya kuruluşu
ilgilendirecek nitelikteyse, başvuru sahibine en geç kaç gün içinde bilgi ya da
belgeye erişim sağlanması zorunludur?
A)
B)
C)
D)
E)

92. Astsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebligat için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Kıta kumandanı ve müessese amiri
gibi en yakın üste yapılır.
B) Bilinen en yakın akrabasına yapılır.
C) Aile ikametgâhlarına yakın genel
kolluk örgütlerine yapılır.
D) Kendi bildirecekleri sivil bir kişiye
yapılır.
E) Erata askerlik süresince tebligat yapılamaz.

15
20
30
45
60

90. Kimlik Bildirimi Mevzuatı uyarınca,
yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsimlik
olarak göçenler için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

93. Mera, yaylak ve kışlaklarda, çiftçilerin
her birinin müşterek otlatabileceği büyükbaş hayvan birimi sayısı aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle karşılanır?

A) Kimlik bildirimine gerek yoktur.
B) Aile reisi tarafından, üç gün içinde
kolluk örgütüne bildirim verilir.
C) Aile reisi tarafından, otuz gün içinde
kolluk örgütüne bildirim verilir.
D) Bildirim gerekmez ancak muhtar
bilgilendirilmelidir.
E) Bildirim, yola çıkmadan önce gönderilmelidir.

A)
B)
C)
D)
E)

Otlatma hakkı
Otlatma kapasitesi
Otlatma tahsisi
Otlatma tahditi
Büyükbaş hayvan birimi

94. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Orman
Kanunu uyarınca, orman vasfındadır?
91. Elektronik yolla yapılan tebligatta, tebligat hangi anda yapılmış sayılır?

A) Eski mezarlıklardaki ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler
B) Step bitkileriyle örtülü yerler
C) Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli
arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler
D) Özel mülkiyette bulunan fıstıkçamlıkları ve palamut meşelikleri
E) Özel kişilerce ekim ve dikim suretiyle meydana getirilen hususi ormanlar

A) Tebligatın gönderildiği anda
B) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihte
C) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen yedinci günün sonunda
D) Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda
E) Muhatabın elektronik tebligatı aldığını beyan ettiği tarihte

22

A

A
95. Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı
geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

99. F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların
kaç yaşını bitirmiş olmaları zorunludur?
A)
B)
C)
D)
E)

Kamyon
Kamyonet
Otobüs
Otomobil
Minibüs

16
17
18
19
20

100. İş makinelerinin bölünmüş yollardaki
azami hız sınırı ne kadardır?
96. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi
için sürücü kursları açmak, özel sürücü
kursu açılmasına izin vermek ve bu kursları denetlemek yetki ve görevi aşağıdakilerden hangisindedir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

15 km/s
20 km/s
25 km/s
30 km/s
40 km/s

Karayolları Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı

97. Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla birlikte hayvan sürücülerinin en
az kaç yaşını bitirmiş olması zorunludur?
A)
B)
C)
D)
E)

11
13
14
15
18

98. Lastik tekerlekli traktör kullanacaklara
verilen sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

B
C
D
A
F
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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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