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

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

A
3. “Bu ülkede hüznü zevk edinenler yaşar.”

TÜRKÇE SORULARI
1. Şairlerin yöntemlerini ayrıntılarıyla bilemem. Ama ben şiiri nasıl yazdığımı biliyorum. Fransız bir şair, şiir yazma yöntemlerinden söz ederken “İlk dize Tanrı vergisidir, ondan sonrası da çaba.” demiş. Bu saptayış bana çok yakın gelmektedir. Ama
başlıca amacım bu çabayı görünmez kılmaktır. Yani kolay söylenmiş hissini vermeye çalışırım okuyucuya. Emeğim her ne
kadar görünmez olsa da kimin ne diyeceği
ilgilendirmez beni.

Bu cümle, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
A) Hüzün nerede yaşanır?
B) Kimler hüznü bu ülkede zevk edinir?
C) Hüznü zevk edinenler bu ülkede
nasıl yaşar?
D) Kimler bu ülkede yaşar?
E) Hüzün nerede zevk edinilir?

Bu parçada görüşlerini belirten kişi için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4. “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.”
derler ama bana kalırsa ilk insandan bu yana
değişen pek de fazla bir şey yok. İnsan, hâlâ
aynı insan. Zaman ve hayat şartları değişse
de insan yine fesatlık yapıyor, yine kavga
ediyor, yine seviyor.

A) Başkalarının etkisinde kalmaktadır.
B) Özgünlük peşindedir.
C) Emeğinin karşılığı alamamaktan
şikâyetçidir.
D) Okuyucuların kendisini anlamamasından şikâyetçidir.
E) Şiirlerine harcadığı emeği okuyucudan saklamak istemektedir.

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Eskiden insanlar değişime daha az
açıktı.
B) Canlılar arasında değişmeyen tek
varlık insandır.
C) İnsan öz olarak hâlâ değişmemiştir.
D) Eski ve günümüzdeki insanlar değişime açık değiller.
E) Zaman insanı değiştirecek kadar
etkili değildir.

2. “Kumaşın kalitesini anlamak için koca bir
topu açmak düşmez elbette; daha ilk yazdıklarından, ilk ipuçlarından bellidir şair.
Ama bunun aksi de mümkündür ve edebiyatta örneklerine sıkça rastlanır. Zaman
içinde kötü çıkışını silebilir adam, hiç
ummadığın kadar geliştirebilir yazdıklarını. Şiir yetenek işidir de, ‘yetenek önemlidir ama işin yüzde biridir ancak, araştırmak, bilgi sahibi olmak, birikimli bir hâle
gelebilmek çok daha önemlidir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Korkularımızın esiri olmak bizi
mutsuz eder.
B) Herkes beni dinlesin, konuşmasın.
C) Sevginin tanımını yapmak kolay
değildir.
D) Bu yörenin temel geçim kaynağı
ticarettir.
E) Bütün anılar zaman içinde silinir
gider.

A) Şair olarak doğulmaz, sonradan
olunur.
B) İlk şiirleri bile şairin kalitesini belli eder.
C) Şairlik bir yetenek işidir.
D) İyi bir şair olmak için yetenekten
çok çalışmak gerekir.
E) Hiç ummadığınız bir kişi şair olabilir.
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6. Aşağıdakilerden hangisinde yazım ve
noktalama yanlışı yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)

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

Bayburt’taki işciler tatile çıktılar.
Bayburt’daki işçiler tatile çıktılar.
Bayburtaki işçiler tatile çıktılar.
Bayburt’taki işçiler tatile çıkdılar.
Bayburt’taki işçiler tatile çıktılar.

A) Çocuğun topu ağacın dallarında kaldı.
B) Kitabın kapağının rengi biraz soluktu.
C) Marketten aldığım sebzeler hemen
çürüdü.
D) Getirdiği leblebilerden herkese azıcık
verdi.
E) Bebek bir türlü susmuyor, hep ağlıyor.

7.
I. Kızıp bağırmak, tehdit etmek, aşağılamak asla çözüm değildir.
II. Edebiyat, ürünlerinde aranan başlıca
öge güzelliktir.
III. Yapıtlarında her zaman, karşıtlıkların
savaşı vardır.
IV. Şiirlerinde konu Anadolu, insanı ve onların yaşam mücadelesidir.
V. Sevdiğim bütün yapıtlarını aldım ve
özel bir koleksiyon oluştu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nasıl yapıldığı belirtilmiştir?
A) Bahçemizde mor sümbüller açardı.
B) Hayatı boyunca çok fazla konuşmadı.
C) Yarın tiyatroya gidip biraz eğleneceğim.
D) Köy o sabah çok sessizdi.
E) Yaralı serçeyi sevgiyle okşadı.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde vir
gül yanlış kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

ATATÜRK İLKELERİ VE
TARİHİ

I. ile II
II. ile III
III. ile IV
II. ile IV
IV. ile V

İNKILAP

11. Mondros Mütarekesi’nden sonra ülkede başlayan işgallere karşı ilk silahlı direnişin başladığı yer aşağıdakilerden
hangisidir?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki
eklendiği sözcüğe “aşağı yukarı, ona yakın” anlamı katmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

A) O sıralarda ben de işe yeni başlamıştım.
B) Bu tren sabahları sekize doğru geçer.
C) Bir vakitler pikniğe gitmeyi biz de
severdik.
D) Dedelerimiz vatan için al kanlara
boyandı.
E) Ellerinde sadece bugün bir tek evleri
kaldı.

Adana - Dörtyol
Samsun - İlkadım
Edirne - Karaağaç
Afyon - Dinar
Kastamonu - Ilgaz
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12. Brest-Litowsk Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

15. Kuvay-i Milliye birliklerinin kaldırılmasının ardından 1920 yılında oluşturulan düzenli orduda Batı Cephesi Komutanlığına atanan komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtilaf devletleri ile Bolşevik Rus
Hükümeti arasında imzalanmıştır.
B) Kars, Ardahan ve Batum’un Rus askerlerinden arındırılmasına karar verilmiştir.
C) Rus çarlık hanedanının görevine devam etmesine karar verilmiştir.
D) Rus birliklerinin Polonya, Litvanya,
Estonya’dan çekilmesine hükmedilmiştir.
E) Ukrayna’nın bağımsızlığı Rusya tarafından kabul edilmiştir.

A)
B)
C)
D)
E)

16. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için
Büyük Millet Meclisi tarafından yayımlanan Tekalif-i Milliye Emirleri hangi
savaş öncesinde ilan edilmiştir?

13. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında “Millî
İrade” ve “Millî Hakimiyet” kavramlarının ilk defa dile getirildiği gelişme,
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

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

A)
B)
C)
D)
E)

Havza Genelgesi
Samsun Raporu
Sivas Kongresi
Amasya Genelgesi
Alaşehir Kongresi

I. İnönü Savaşı
II. İnönü Savaşı
Sakarya Savaşı
Kütahya-Eskişehir Savaşı
Büyük Taarruz

17. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın
kapatılmasına ve İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına neden olan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?

14. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

A) M. Kemal Paşa Erzurum mebusu
olarak seçilmiştir.
B) Kurulan yeni hükümet milli mücadele yanlılarından oluşmuştur.
C) Milli mücadele yanlıları parlamentoda “Felah-ı Vatan” grubunu kurmuştur.
D) Misak-ı Milli kararları bu parlamentoda kabul edilmiştir.
E) Son Osmanlı Meclisi İngilizlerin
baskısı ile dağıtılmıştır.

Şeyh Said İsyanı
Menemen Olayı
Cemil Çeto İsyanı
Koçgiri İsyanı
Atatürk’e suikast girişimi

18. Aşağıda sıralanan inkılaplardan hangisi
laik devlet yapısının tesisine hizmet
eder niteliktedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Uluslararası ölçülerin kabulü
Tekke-zaviyelerin kapatılması
Soyadı Kanunu’nun kabulü
Latin harflerinin benimsenmesi
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
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19. Türk Medeni Kanunu ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

22. 1982 Anayasası’nın düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden hangisi “temel haklar
ve ödevler” kısmında düzenlenmiştir?

A) 1926 yılında kabul edilmiştir.
B) İsviçre örneğinden hareketle hazırlanmıştır.
C) Miras hukukunda kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmiştir.
D) Evlenme-boşanma işlemlerine yeni
bir düzen getirilmiştir.
E) Gayrimüslimlere özel haklar tanınmıştır.

A)
B)
C)
D)
E)

Ailenin korunması.
Tüketicilerin korunması.
Kooperatifçiliğin geliştirilmesi.
İnkılap kanunlarının korunması.
Esnaf ve sanatkarların korunması.

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

T.C. ANAYASASI
A)
B)
C)
D)
E)

20. 1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılmamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Lâik
Sosyal
Sosyalist
Demokratik
Atatürk milliyetçiliğine bağlı

Açık oy
Gizli oy
Eşit oy
Genel oy
Tek dereceli seçim

24. 1982 Anayasası’nın düzenlemelerine göre, aşağıdakilerden hangisi seçimlerde oy
kullanabilir?
A) Silah altında bulunan er
B) Silah altında bulunan erbaş
C) Suç işlediği iddiasıyla tutukevinde
bulunan kişi
D) Kasten insan yaralama suçundan
hüküm giymesi sebebiyle ceza infaz
kurumlarında bulunan kişi
E) Kasten insan öldürme suçundan hüküm giymesi sebebiyle ceza infaz
kurumlarında bulunan kişi

21. 1982 Anayasası’nın düzenlemelerine
göre, aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi yasaklanmamıştır?
A) Türkiye Devletinin, ülkesiyle bölünmez bir bütün olduğu
B) Türkiye Devletinin, Milli marşının
"İstiklal Marşı" olduğu
C) Türkiye Devletinin, milletiyle bölünmez bir bütün olduğu
D) Türkiye Devletinin, bayrağının,
şekli kanununda belirtilen, beyaz
ay yıldızlı al bayrak olduğu
E) Türkiye Devletinde, yürütme yetkisi ve görevinin, Cumhurbaşkanı
tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacağı ve
yerine getirileceği

GÜNCEL KONULAR
25. 2018 yılında Azerbaycan’da yapılan
Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini aşağıdakilerden hangisi kazanmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Kudret Hasanguliyev
Zahid Oruç
İlham Aliyev
İsmet Abbasov
Ali Ahmedov
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26. Kazakistan’ın başkenti Astana’nın ismi
2019 yılında değiştirilmiştir.

29. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi 2. gruptakilerin listesi
olabilir?

Astana’nın yeni ismi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

A) Arda, Suna, Arzu, Sinem
B) Arda, Selim, Ceren, Suna
C) Arzu, Ceren, Gökhan, Sinem
D) Arda, Selim, Suna, Gökhan
E) Arda, Selim, Arzu, Gökhan
ÇÖZÜM
1. grup
2. grup

Akmolinsk
Kostanay
Türkistan
Çimkent
Nursultan

27. 2019 yılında İstanbul’da hizmete giren
uluslararası havalimanının ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Adnan Menderes Havalimanı
İstanbul Havalimanı
Esenboğa Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı
Hezarfen Havaalanı

Sevda

Gökhan

Selim

Arzu

Ceren

Sinem veya Arda

Arda veya Sinem Suna

1. grup

2. grup

MUHAKEME YETENEĞİ

Sevda

Selim

(28. ve 29. soruları aşağıdaki paragrafa göre
cevaplayınız)

Gökhan

Ceren

Arzu

Sinem veya Arda

Ceren, Arda, Selim, Sevda, Suna, Arzu,
Gökhan ve Sinem araştırma yapmak üzere
hep birlikte kütüphaneye giderler. Zamanı
iyi kullanabilmek için kütüphanede dörder
kişilik iki gruba ayrılırlar. Bununla ilgili
olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir:





Arda veya Sinem Suna
(Selim ve Ceren 1. grupta olduğunda Arda ve
Sinem’den yalnız biri 1. gruba gelebilir. Dördüncü kişi Suna olamaz, mecburen 2. grupta
olur. Selim ve Ceren 2. grupta olsa da Arda
Sinem’le aynı grupta olamayacağından Suna
yine mecburen 2. grupta olacak.)

Selim ve Ceren aynı gruptadır.
Gökhan ve Arzu aynı gruptadır.
Sevda 1. gruptadır.
Arda ve Sinem farklı gruptadır.

28. Aşağıdakilerden hangisinin 2. grupta
olduğu kesin olarak bilinmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ceren
Selim
Suna
Sinem
Gökhan
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32. 2803 Sayılı Jandarma Teşkilât, Görev
ve Yetkileri Kanunu’na göre “Jandarma
birlikleri; seferberlik ve savaş hallerinde,
……….… kararıyla belirlenecek bölümleriyle Kuvvet Komutanlıkları emrine girer,
kalan bölümüyle normal görevlerine devam eder.”

30.
 1, 2, 3, 4, 5 numaralı öğrenciler; A, B, C,
D, E sınıflarına kayıt yaptırmışlardır.
 Her öğrencinin numarası, kayıt olduğu
sınıfın alfabetik sırasından farklıdır.
 3 ve 4 numaralı öğrenciler, D ve E sınıflarına kayıt olmuşlardır.
 B sınıfına kayıt olan öğrencinin numarası A sınıfına kayıt olan öğrencininkinden
büyüktür.
 D sınıfına kayıt olan öğrencinin numarası C sınıfına kayıt olanınkinden 2 fazladır.
Yukarıdaki verilenlerden hareketle B sınıfına kayıt olan öğrencinin numarası
kaçtır?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
ÇÖZÜM
A sınıfı B sınıfı

C sınıfı

D sınıfı

E sınıfı

2

1

3

4

5

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

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

33. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğine göre, “Personelin sahip olduğu niteliklerden en etkili bir şekilde faydalanabileceği
görevlere getirilebilmesi maksadıyla beden ve
zihni kabiliyetleri, fiziki profili, tahsili, tecrübe ve isteklerinin meslek hayatı boyunca devamlı olarak değerlendirilerek branşlara ayrılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?

MESLEK BİLGİSİ KONULARI
31. 2803 Sayılı Jandarma Teşkilât, Görev
ve Yetkileri Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

A) Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
B) Jandarma Genel Komutanı tüm
Jandarma Teşkilatının komutanıdır.
C) Jandarma Genel Komutanlığının
kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri, Cumhurbaşkanlığınca düzenlenir.
D) Jandarma, işlenmiş suçlarla ilgili
olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli
hizmetleri yerine getirmekle görevlidir.
E) Jandarma, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen askeri hizmetleri yerine getirmekle görevlidir.

Branş
Branşlaşma
Değerlendirme
Hizmet bölgesi
İhtisas

34. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğine göre, Jandarma Genel Komutanlığında subaylar kaç branş olarak düzenlenmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

10
13
15
17
20
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37. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, “Metin, “……” ile “…..…” arasındaki kısımdır”.

35. 7068 Sayılı Kanun’a göre, disiplin cezasını gerektiren fiillerin ve disiplin cezalarının niteliğine ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Disiplinsizlik sadece kasten oluşabilir.
B) Bu Kanun’a göre aynı fiil nedeniyle yazılı disiplin cezalarından birden fazlası verilemez.
C) Bir fiilin birden fazla disiplinsizlik
teşkil etmesi halinde ağır olan disiplin cezası verilir.
D) Bir fiilin diğer kanunlar kapsamında idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu Kanun kapsamında
disiplin cezası verilmesine engel
teşkil etmez.
E) Herhangi bir fiilden dolayı ilgili
hakkında yapılan adli soruşturma
veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve
tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine
getirilmesini engellemez.

A)
B)
C)
D)
E)

Başlık - İmza
Sayı - İmza
İlgi - İmza
Hitap - İmza
Konu - İmza

38. 4483 sayılı Kanuna göre, memur ile soruşturma izni verme yetkisi eşleştirmeleri
bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlçede görevli memurlar ve diğer
kamu görevlileri - Kaymakam
B) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında - İçişleri Bakanı
C) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri Vali
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
E) Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görevli memurlar ve diğer kamu
görevlileri - Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Sekreteri

36. 7068 Sayılı Kanun’a göre, disiplin cezasının uygulanmasında takdir hakkının
kullanımı bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Disiplinsizliğin işleniş biçimi göz
önüne alınır.
B) Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve
yer göz önüne alınır.
C) Disiplinsizliğin hizmete olumsuz
etkisinin ağırlığı gözönüne alınır.
D) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı göz önüne alınır.
E) Disiplinsizlik yapan personelin sadece taksire dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınır.

39. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na göre “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir
surette kimliği belirli veya belirlenebilir
bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek
hâle getirilmesi” ifadesi aşağıdakilerden
hangisinin tanımıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

Açık rıza
Kişisel veri
Kişisel verilerin işlenmesi
Anonim hale getirme
Veri işleyen
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43. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre
“Suç ve cezada kanunilik ilkesi” bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

40. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’na
göre, “Uzman Jandarma olabilmek için
…………… az olmayan eğitim ve öğrenimi başarıyla bitirmek şarttır.”

A) İdarenin düzenleyici işlemleriyle
sadece ceza konulamaz.
B) Kanunun açıkça suç saymadığı bir
fiil için kimseye ceza verilemez.
C) Kanunda yazılı cezalardan başka
bir cezaya hükmolunamaz.
D) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas
yapılamaz.
E) Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

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

3 aydan
4 aydan
5 aydan
6 aydan
7 aydan

41. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na göre,
“Uzman erbaşlar; ….… az, ……… fazla
olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı ile ilgilendirilirler”.

44. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suçun oluşması kastın varlığına
bağlıdır.
B) Taksirle işlenen fiiller, kanunun
açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.
C) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki
unsurların
gerçekleşebileceğini
öngörmesine rağmen fiili işlemesi
halinde taksir vardır
D) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir
vardır.
E) Kast, suçun kanuni tanımındaki
unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

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

Bir yıldan - üç yıldan
İki yıldan - beş yıldan
Üç yıldan - beş yıldan
Dört yıldan - yedi yıldan
Beş yıldan - on yıldan

42. Uzman Erbaş Yönetmeliği’ne göre, uzman erbaş olarak alınabilmek için “Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından ……… günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak” gerekmektedir

45. 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu
uyarınca istisnai hallerde Türk Vatandaşlığının kazanılmasında kararı veren
yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

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

On beş
Yirmi
Otuz
Otuz beş
Altmış

A)
B)
C)
D)
E)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa Mahkemesi
İçişleri Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
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46. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
suç ve cezada kanunilik ilkesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

49. 21.1.2017 tarih ve 6771 Sayılı Kanunla
değişik 1982 Anayasası hükümleri ve
2935 Sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu
hükümleri uyarınca, olağanüstü hal
ilan etme yetkisi, aşağıdakilerden hangisinde aittir?

A) Kanunun açıkça suç saymadığı bir
fiil için kimseye ceza verilemez.
B) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas
mümkündür.
C) İdarenin düzenleyici işlemleriyle
suç ve ceza konulamaz.
D) Kanunda yazılı cezalardan başka bir
cezaya hükmolunamaz.
E) Kanunun açıkça suç saymadığı bir
fiil için kimseye güvenlik tedbiri
uygulanamaz.

A)
B)
C)
D)
E)

50. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na
göre: “İşlenişine iştirak etmemiş olmak
koşuluyla bu Kanun kapsamına giren suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin
ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya
yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere
para ödülü verilebilir.”

47. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
“Çocuk deyiminden; henüz …….… yaşını
doldurmamış kişi” anlaşılır.

Bu hüküm doğrultusunda verilecek ödül
miktarının belirlenmesi ve ödülün verilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir?

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

Türk Silahlı Kuvvetleri
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Güvenlik Kurulu
Cumhurbaşkanı
Türkiye Büyük Millet Meclisi

On iki
On üç
On beş
On yedi
On sekiz

A)
B)
C)
D)
E)

Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Genelkurmay Başkanlığı
Cumhurbaşkanı
Türkiye Büyük Millet Meclisi

48. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
“yargı görevi yapan deyimi” kapsamına
aşağıdakilerden hangisi dâhil değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yüksek mahkemeler
Adli mahkemeler üye ve hâkimleri
İdari mahkemeler üye ve hâkimleri
Mübaşirler
Avukatlar
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52. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre: “Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler
sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan
doğan zararlardan dolayı kusur şartı
aranmaksızın sorumludurlar.”

51. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında yine Kanun’da belirtilen
temel ilkelere uyulur.

Bu Kanun’a göre, çevreye verilen zararların tazminine ilişkin taleplerde uygulanacak zamanaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi Kanun’da belirtilen temel ilkeler arasında yer almaz?
A) Temel ilkeler belirlenirken sadece
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve
yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.
B) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında
temel insan haklarına dayalı, kadın
erkek eşitliğine duyarlı, adil, etkili
ve süratli bir usul izlenir.
C) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında izlenecek usulde sosyal devlet ilkesine de riayet edilir.
D) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan
için alınan tedbir kararları insan
onuruna yaraşır bir şekilde yerine
getirilir.
E) Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen
ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık
olarak yorumlanamaz.

A) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl.
B) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 3 yıl.
C) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 5 yıl.
D) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 10 yıl.
E) Çevreye karşı verilen zararlara karşı
zamanaşımı yoktur.
53. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda
düzenlenen çocuk ağır ceza mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bölgelerin coğrafi durumları ve iş
yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde kurulur.
B) Bu mahkemelerin kurulmasında
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun
olumlu görüşü alınır.
C) Çocuklar tarafından işlenen ve Ağır
Ceza Mahkemesinin görev alanına
giren suçlarla ilgili davalara bakar.
D) Mahkemede bir başkan ile yeteri
kadar üye bulunur.
E) Mahkeme, bir başkan ve en az bir
üye ile toplanır.
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54. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen
Suçlar Hakkında Kanun hükümlerine
göre, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse için Kanunda öngörülen ceza aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

56. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
Dair Kanunu’na göre aşağıdakilerden
hangisi özel güvenlik görevlilerinde
aranacak şartlar arasında yer almaz?
A) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
B) 18 yaşını doldurmuş olmak.
C) Silahsız olarak görev yapacaklar
için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak.
D) Silahlı olarak görev yapacaklar için
en az lise veya dengi okul mezunu
olmak.
E) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
taksirli işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası
1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası
3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli
para cezası

55. 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu’na göre
Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 Kasım günleri yarıya çekilir. Yas alameti
olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği
diğer haller ve zamanı …….... tarafından
ilan edilir.
Yukarıdaki kanuni düzenlemede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

57. Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin, çalışanların ve tesislerin özel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik
şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle
güvenliğin sağlanmasına karar verme yetkisi özel güvenlik komisyonlarına aittir.

Valilikler
İçişleri Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Cumhurbaşkanı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Aşağıdakilerden hangisi “Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”te düzenlenen
özel güvenlik komisyonunda üye olarak
temsilci bulundurmaz?
A)
B)
C)
D)
E)

İl Emniyet Müdürlüğü
İl Jandarma Komutanlığı
Belediye Başkanlığı
Ticaret Odası Başkanlığı
Sanayi Odası Başkanlığını
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58. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

60. 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu uyarınca kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her
türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve elkoymalar aşağıdakilerden hangi mevzuat hükümleri
uyarınca yerine getirilir?

A) Polis; asayişi, amme, şahıs, tasarruf
emniyetini ve mesken masuniyetini
korur.
B) Polis, yardım isteyenlerle yardıma
muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere
muavenet eder.
C) Polis gerektiğinde vazifesinden başka kamu hizmetlerinde de kullanılabilir.
D) Polis, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği vazifeleri yapar.
E) Polis, işlenmiş olan bir suç ilgili kanunlarda kendilerine verilen yazılı
görevleri yapar.

A) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
B) 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu
C) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
D) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
E) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu

59. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre: “Kaybolan çocukların bulunması amacıyla, polis, sulh ceza hâkiminin veya gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde …………. yazılı veya sonradan
yazılı hale getirilmek üzere sözlü emri ile
kayıp çocuğa ait veya başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk tarafından kullanılan her türlü banka hesap hareketlerini
talep edebilir, telekomünikasyon yoluyla
iletişimini denetleyebilir ve sinyal bilgilerini değerlendirebilir. Tedbir kararı, en
çok bir ay için verilebilir; ancak bu süre,
bir defaya mahsus olmak üzere bir ay daha uzatılabilir.”

61. 2692 sayılı Kanun’a göre kurulmuş
olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, seferberlik ve savaş halleri dışında, aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapmaktadır?

Kanun’da ifade edilen gecikmesinde sakınca bulunan hallerde “……....” ile belirtilen, emri vermeye yetkili makam
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
B) Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
C) Kıyıda ve sahil şeridinde planlama
ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.
D) Kıyılar, özel mülkiyete konu edilebilir.
E) Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar
kıyı kenar çizgisine enfazla 50
metre yaklaşabilir.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

İçişleri Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Genelkurmay Başkanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Cumhurbaşkanı

62. 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nda kıyılar ile
ilgili olarak aşağıda verilen genel esaslardan hangisi yanlıştır?

İçişleri Bakanı
Mülki İdare Amiri
İl Emniyet Müdürü
Cumhuriyet Savcısı
Belediye Başkanı
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63. 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili
Kanun!a göre; haşhaş ekilecek, afyon ve
kapsül üretilecek yerler memleketin tarımsal ve ekonomik durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkânları ve mevcut stok durumuna göre her yıl ……………tespit
edilir.

66. Aklama ve terörün finansmanı suçunun
işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğundan bahisle gecikmesinde sakınca
bulunan hâllerde, el koyma kararlarını
vermeye kim yetkili kılınmıştır?
A)
B)
C)
D)

Cumhuriyet Savcısı
Emniyet Amiri
Mülki İdare Amiri
Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı
E) Maliye Bakanlığı Denetim Elemanları

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?
A) Valiliklerce
B) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
C) Cumhurbaşkanınca
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
E) Tarım ve Orman Bakanlığınca

67. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve genç
işçilerin çalıştırılabilecekleri işler arasında değildir?
Kanalizasyon ve tünel inşaatı işleri
Kasaplarda yardımcı işler
Çay işlemesi işleri
Büro işyerlerinde büro işleri ve
yardımcı işler
E) Balıkhane işleri
A)
B)
C)
D)

64. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkında Kanun’a göre
malvarlığının dondurulması kararları
hakkında yapılacak mali araştırma
aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilmektedir?
A) Adalet Bakanlığı
B) Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı
C) Milli İstihbarat Teşkilatı
D) İçişleri Bakanlığı
E) Emniyet Genel Müdürlüğü

68. Aşağıdakilerden hangisi bir adli kolluk
faaliyeti değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

65. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre askerî garnizonlar ve yasak bölgeler içinde kültür
ve tabiat varlıklarının bulunması halinde ilk bildirim nereye yapılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

Suçla ilgili kanıt toplamak.
Suçluları izlemek ve takip etmek.
Suç ihbarlarını soruşturmak.
Trafik denetimi yapmak.
Cumhuriyet savcısının adli görevlere ilişkin emirlerini uygulamak.

69. Suç eşyasının muhafaza altına alınması
ve el konulmasına karar verme yetkisi
kural olarak aşağıdakilerden hangisindedir?

En yakın müze müdürlüğüne
Mülki İdare Amirine
Belediyeye
Üst Komutanlıklara
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na

A)
B)
C)
D)
E)

Cumhuriyet Savcısı
Hâkim
Kolluk Amiri
Mülki İdare Amiri
Emanet Bürosu
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70. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli veya
sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilmesi için aranan şartlardan biri değildir?

73. Deniz ve göl yataklarından kum, çakıl
ve benzeri maddelerin alınması ile ilgili
usul ve esaslara ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Suç işlendiğine ilişkin kuvvetli
şüphe.
B) Başka suretle delil elde edilememesi imkânı.
C) Hâkim veya gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı kararı.
D) İletişim aracının türü ile numarası
veya iletişim bağlantısının tespitine imkan veren kodu.
E) Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde kolluk amirinin yazılı
emri.

A) Ekosistem bütünlüğünün korunması ve doğal hayata zarar verilmemesi esastır.
B) Çıkarılacak kum ve çakılın ekonomik değerinin yüksek olması
hâlinde su kalitesi düşürülebilir.
C) Kıyının jeomorfolojik yapısının
doğal durumu korunur.
D) Deniz ve göl rezervuarlarına su
akışı engellenmez.
E) Faaliyet esnasında oluşabilecek
atıklar çevreye ve insan sağlığına
zarar vermeyecek şekilde bertaraf
edilir.

71. Şüpheli veya sanık üzerinde iç beden
muayenesi yapılabilmesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

74. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi düzenlenen olağan veya olağanüstü kanun
yollarından biri değildir?

A) Bir suça ilişkin delil elde etmek
üzere yapılır.
B) Hâkim veya mahkeme tarafından
onaylanmayan muayene kararı hükümsüz kalır.
C) Her türlü suç açısından başvurulabilir.
D) Muayene ancak tabip veya sağlık
mensubu diğer bir kişi tarafından
yapılır.
E) Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden
muayenesi sayılır.

A)
B)
C)
D)
E)

75. Aşağıdakilerden hangisi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan
hüküm türlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

72. Kovuşturma aşamasında koruma kararını vermeye aşağıdakilerden hangisi
yetkili kılınmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

İtiraz
İstinaf
Durdurma
Temyiz
Kanun yararına bozma

Durma
Beraat
Mahkûmiyet
Davanın reddi
Davanın düşmesi

Cumhuriyet Savcısı
Mülki İdare Amiri
Kolluk Amiri
Mahkeme
Adalet Bakanlığı
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76. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi soruşturma evresinde tutuklama kararı
vermektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

79. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre,
vali ilde aşağıdakilerden hangisinin
temsilcisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi
Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi
Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Başsavcısı
Sulh Ceza Hâkimi

Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı yardımcısı
İçişleri bakanı
Dışişleri bakanı
Adalet bakanı

80. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, il
ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir?

77. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
hâkimin davaya bakamayacağı hallerden biri değildir?
A) Hâkimin suçtan kendisinin zarar
görmesi.
B) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık
veya mağdur ile hâkimin arasında
evlilik, vesayet veya kayyımlık
ilişkisinin bulunması.
C) Şüpheli, sanık veya mağdur ile
hâkim arasında nişanlılık ilişkisinin bulunması.
D) Şüpheli, sanık veya mağdur ile
hâkimin arasında evlât edinme
bağlantısının bulunması.
E) Şüpheli, sanık veya mağdur ile
hâkimin arasında üçüncü derece
dâhil kan hısımlığının bulunması.

A)
B)
C)
D)
E)

Genelge
Yönetmelik
Kanun
Anayasa
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

81. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi kabahat
türlerinden biri değildir?
Gürültü yapmak
Dilencilik yapmak
Kumar oynamak
Kumar oynanması için yer ve imkan
sağlamak
E) Sarhoşluk
A)
B)
C)
D)

78. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre,
aşağıdakilerden hangisi çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarından biri değildir?

82. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi kabahatler
karşılığında uygulanacak olan yaptırım
türlerinden biridir?

A) Kınama
B) Hücreye koyma
C) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
D) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun
bırakma
E) Cezasının süresini üç gün uzatma

A)
B)
C)
D)
E)

Adli para cezası
İdari para cezası
Kısa süreli hapis cezası
Uzun süreli hapis cezası
Eşya müsaderesi
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83. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre, yabancıların toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenlemeleri aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin iznine bağlıdır?
A)
B)
C)
D)
E)

86. 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 fabrika veya
imalathane kurmak isteyenlerin, kuruluş izni almak için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına sunacağı bilgi ve belgelerden biri değildir?

İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

A) Bağlı bulunduğu odayaait oda kayıt
belgesi
B) Şirket ise son tadilleri kapsayacak
şekilde firma ana sözleşmesi
C) İmalat konusu ve türü ile tasarlanan
kapasite miktarı
D) Tesislerin konumu ve çevresini gösterecek şekilde yetkili makamlarca
onaylanmış 1/100 ölçekli genel yerleşim planı
E) Kurulacak iş yerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde
valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan alınacak yazı

84. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre, “Bölge valisi, millî
güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin
önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması amacıyla bölgeye dâhil illerin
birinde veya birkaçında ya da bir ilin bir
veya birkaç ilçesinde bütün toplantıları
………..…geçmemek üzere erteleyebilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere,
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)

7 gün
10 gün
15 gün
1 ay
2 ay

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 fabrika veya
imalathane kurulabilmesi için teknik
sorumluluğu üstlenecek olan mühendistir?

85. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’a
göre, aşağıdakilerden hangisi açıkça
zikredilen ateşsiz silah türlerinden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Kama
Hançer
Kılıç
Boğma teli
Demir çubuk

Bilgisayar mühendisi
Elektrik mühendisi
Makine mühendisi
İnşaat mühendisi
Fizik mühendisi
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88. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar
Hakkında Yönetmelik’e göre, imal edilecek ses ve gaz fişeği atabilen silâhların
çalışma sistemleri, mekanik yapıları ve
görünümleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

91. Aşağıdaki konaklama yerlerinden hangisi 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

A) Sadece ses ve gaz fişeği atabilen
silâhlarda kullanılmak üzere imal
edilmiş nitelikteki fişekleri kullanabilecek yapıda olmalıdır.
B) Birden fazla fişeği seri olarak atamayacak nitelikte; yarı otomatik, tek
tek veya toplu tabanca çalışma sisteminde imal edilmiş olmalıdır.
C) Namlu ile gövde, sökülmek sureti
ile birbirinden ayrılamayacak yapıda
imal edilmelidir.
D) Namlu ağzının çevresi karşıdan bakıldığında görülecek şekilde ve kolayca çıkmayacak turuncu renkli
fosforlu boya ile boyalı olmalıdır.
E) Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç
200 milimetreyi ve tüm uzunluğu
400 milimetreyi geçmeyecek şekilde
imal edilmiş olmalıdır.

92. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre,
tebligatın ilgilisinin tebligatı almaktan
imtina etmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Tebligat, tebligatı gönderen kurum
veya kuruluşa geri gönderilir.
B) Tebligat en yakın PTT Şubesine bırakılır ve ilgilinin kapısına ihbarname yapıştırılır.
C) Tebligat köy veya mahalle muhtarlığına bırakılır ve ilgilinin kapısına
ihbarname yapıştırılır.
D) Yeni bir şey yapmaya gerek yoktur,
tebligat yapılmış sayılır.
E) Tebligat posta kutusuna bırakılır.

89. Bilgi edinme başvurusuna süresi içinde
yanıt verilmemesi hâlinde itiraz başvurusu aşağıdaki mercilerden hangisine
yapılır?
A)
B)
C)
D)
E)

Otel
Öğrenci yurdu
Orduevi
Pansiyon
Huzurevi

93. Çiftçilerin hayvanları
mevsimini geçirmeleri,
latmaları ve otundan
için tahsis edilen yer
hangisidir?

Cumhurbaşkanlığı
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
İlgili Bakanlık
Devlet Denetleme Kurumu
Valilik

A)
B)
C)
D)
E)

ile birlikte yaz
hayvanlarını otyararlanmaları
aşağıdakilerden

Mera
Yaylak
Çayır
Otlak
Kışlak

90. Kimlik bildirme mevzuatında geçen
“yetkili genel kolluk örgütü” deyimi
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A)
B)
C)
D)
E)

İçişleri Bakanlığını
İl veya İlçe Emniyet Müdürlüklerini
Emniyet Genel Müdürlüğünü
Polis veya Jandarma Karakollarını
Kaymakamlık veya Valilikleri
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94. Aşağıdakilerden hangisi 6831 sayılı
Orman Kanunu’nda düzenlenen yasaklardan değildir?

97. Aşağıdakilerden hangisi, belirli yerler
ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin
özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur?

A) Ormana zararlı ağaççıklar ve kökleri, isteyenler tarafından izin alarak
ormandan çıkarmak
B) Devlet ormanından izinsiz ağaç
kesmek
C) Orman idaresine ait telefon şebekesi
ve tesislerine zarar vermek
D) Devlet ormanlarına başıboş hayvanların girmesine sebep olmak
E) Devlet ormanları içinde izinsiz maden aramak

A) Ekspres yol
B) Bölünmüş karayolu
C) İki yönlü karayolu
D) Erişme kontrollü karayolu
E) Geçiş yolu
98. Kamyon ve çekici kullanacaklara verilen sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden
hangisidir?

95. Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği, bariyerli veya bariyersiz
geçitlere ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Tren geçidi
Tren köprüsü
Hemzemin geçit
Taşıt katarı
Tren katarı

99. B, BE, C1 sınıfı sürücü belgesi alacakların kaç yaşını bitirmiş olmaları zorunludur?

96. Yayaların ve araç kullananların diğer
yaya ve araç kullananlara göre, yolu
kullanmak sırasındaki öncelik hakkına
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

F
G
D
C
A

A)
B)
C)
D)
E)

Geçiş üstünlüğü
Duraklamak
Geçiş yasağı
Geçiş engeli
Geçiş hakkı

16
17
18
19
20

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

90 km/s
100 km/s
110 km/s
120 km/s
130 km/s
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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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