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*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

 

Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 100 (yüz) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baĢlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır. 

3. ĠĢaretlemelerinizi yumuĢak uçlu kurĢun kalem ile, iĢaretleme yapacağınız alanı taĢırmadan yapınız. 

4. DeğiĢtirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kağıdını yıpratmadan siliniz. 

5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdını katlamayınız, buruĢturmayınız ve gereksiz 

iĢaret koymayınız. 

6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği iĢaretlenecektir. Birden fazla iĢaretleme yapmanız duru-

munda o soruya verdiğiniz cevap yanlıĢ sayılacaktır. 

7. Testte yanlıĢ cevaplar, doğru cevaplardan düĢülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iĢaret-

lemek yararınıza olabilir. 

8. Soru kitapçığındaki boĢ 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 AraĢtırma Merkezi’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerek-

li cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peĢinen kabullenmiĢ sayılır. 

PARAF 
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1. AĢağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-

sı’nın “baĢlangıç” kısmına göre Anaya-

sa hükümlerinin nasıl anlaĢılması ve 

yorumlanması gerektiğine iliĢkin doğru 

bir ifadedir? 

 

A) Kuvvetler ayrımının, devlet organları 

arasında üstünlük sıralaması anlamına 

geldiği 

B) Lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal 

din duygularının, politika dıĢında dev-

let iĢlerine karıĢtırılamayacağı 

C) Türk vatandaĢlarının, sınıfsal ayrımları 

ve ekonomik çıkarları dıĢında, millet 

hayatının her türlü tecellisinde ortak 

olduğu 

D) Hiçbir faaliyetin, Atatürk milliyetçiliği, 

ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliği-

nin karĢısında korunma göremeyeceği 

E) Egemenliği millet adına kullanmaya 

yetkili kılınan hiçbir kiĢi ve kuruluĢun, 

totaliter ve popülist yönetsel ilkeler ve 

bunun icaplarıyla belirlenmiĢ siyaset 

düzeni dıĢına çıkamayacağı 

 

 

 

 

 

 

 

2. Devlet organlarının kuruluĢu ve temel 

yapılanmasına iliĢkin normlar ile sade-

ce genel ilkeleri belirleyerek ayrıntılı 

düzenlemelere yer vermeyen, ayrıntıla-

rın düzenlenmesini kanunlara bırakan 

anayasa türü aĢağıdakilerden hangisi-

dir? 

 

A) Genel Anayasa 

B) Özet Anayasa 

C) Kazuistik Anayasa 

D) Çerçeve Anayasa 

E) Sade Anayasa 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi anayasaların 

“sert anayasa” niteliğinde kabul edile-

bilmesi için sahip olması beklenen özel-

liklerden biri değildir? 

 

A) Anayasanın ancak yasama organı tara-

fından değiĢtirilebilmesi 

B) Bazı maddelerin değiĢtirilmesinin, 

Anayasa’da yer alan hükümlerce ya-

saklanmıĢ olması 

C) Anayasa değiĢikliği için nitelikli ço-

ğunluğun aranıyor olması 

D) Anayasa değiĢikliği için halkoylaması-

nın zorunlu tutuluyor olması 

E) Belirli bir süre ile anayasanın değiĢti-

rilmesinin yasaklanmıĢ olması 

 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-

sının “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve 

Ödevler” baĢlığı altında düzenlenme-

miĢtir? 

 

A) Eğitim ve öğrenim hakkı  

B) Süreli ve süresiz yayın hakkı   

C) ÇalıĢma hakkı  

D) KamulaĢtırma 

E) Sosyal güvenlik hakkı 

 

 

 

5. 1982 Anayasasına göre, gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde, kanunla yet-

kili kılınmıĢ merciin, bir kimsenin özel 

kâğıtları ve eĢyasının aranmasına ve 

bunlara el konulmasına dair kararı 

hakkında, hakim, el koymadan itibaren 

ne kadar süre içinde kararını açıklar? 

 

A) 12 saat 

B) 18 saat 

C) 24 saat 

D) 36 saat 

E) 48 saat 
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6. AĢağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-

sına göre yabancılar için de geçerli olan 

hak ve ödevlerdendir? 

 

A) Siyasi partilerden ayrılma hakkı 

B) Halk oylamasına katılma hakkı 

C) Kamu hizmetine girme hakkı 

D) Kamu denetçisine baĢvurma hakkı 

E) Mal bildirimi ödevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

I. Süresi iki yılı aĢmamalıdır. 

II. Devlet maliyesine bütçenin onda 

birinden daha çok mali yük ge-

tirmemelidir. 

III. KiĢi hallerine ve Türklerin ya-

bancı memleketlerdeki mülkiyet 

haklarına dokunmamalıdır. 

IV. Çok taraflı olmamalıdır. 

 

1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin bir 

kanunla uygun bulması gerekmeyen, 

CumhurbaĢkanınca onaylanarak ve ya-

yımlanarak yürürlüğe giren antlaĢma-

ların özellikleri ile ilgili olarak yukarı-

dakilerden hangisi / hangileri doğru-

dur? 

 

A) Yalnız II 

B) Yalnız III  

C) I, II ve III 

D) II, III ve IV 

E) I, II, III ve IV 

 

8. 1982 Anayasasının bütçe ile ilgili düzen-

lemelerinden aĢağıdakilerden hangisine 

ulaĢılamaz? 

 

A) CumhurbaĢkanı bütçe kanun teklifini, 

malî yılbaĢından en az 75 gün önce 

TBMM’ye sunar. 

B) Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda gö-

rüĢülür.  

C) Bütçe Komisyonunun 55 gün içinde 

kabul edeceği metin Genel Kurulda gö-

rüĢülür.  

D) Bütçe Kanunu Ģekli anlamda kanun sa-

yılmaz. 

E) Harcanabilecek tutarın CumhurbaĢkan-

lığı kararnamesiyle aĢılabileceğine dair 

bütçe kanununa hüküm konulamaz. 

 

9. Anayasanın bazı hükümlerinin değiĢtiril-

mesini içeren ve yürürlük tarihi belirlen-

memiĢ bir kanun, TBMM Genel Kurulun-

da yapılan oylamada, 371 kabul oyu al-

mıĢtır.  

 

Bu kanun ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) CumhurbaĢkanı bu kanunu geri gönde-

remez. 

B) CumhurbaĢkanınca geri gönderilme-

miĢse bu kanunun halkoyuna sunula-

bilmesi CumhurbaĢkanının takdirinde-

dir. 

C) CumhurbaĢkanı bu kanunu halkoyuna 

sunulmak üzere Resmi Gazete’de ya-

yımlayabilir. 

D) Bu kanun 15 gün içinde CumhurbaĢka-

nınca Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girer. 

E) CumhurbaĢkanı bu kanunu geri gönde-

rir ve TBMM hiçbir değiĢiklik yapma-

dan bu kanunu 2/3 çoğunluk ile kabul 

ederse, bu kanun CumhurbaĢkanınca 

halkoyuna sunulamaz. 
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10. AĢağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-

sına göre CumhurbaĢkanının cezai so-

rumluluğuna iliĢkin doğru bir bilgidir? 

 

A) TBMM üye tamsayısının 1/4’ünün is-

temi üzerine 3/5’inin kabulüyle Cum-

hurbaĢkanı hakkında soruĢturma açıla-

bilir. 

B) Hakkında soruĢturma açılan Cumhur-

baĢkanı seçim kararı alamaz. 

C) SoruĢturma raporunu görüĢen TBMM 

Genel Kurulu, 2/3 çoğunluğunun kararı 

ile CumhurbaĢkanını mahkum edebilir.  

D) CumhurbaĢkanı seçilmeye engel bir 

suçtan mahkum edilecek olsa dahi, gö-

revi sona ermeden mahkumiyet kararı 

uygulanamaz. 

E) CumhurbaĢkanının görevde bulunduğu 

sürede iĢlediği iddia edilen suçlar için 

görevi bittikten sonra soruĢturma açı-

lamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi 1961 Anayasa-

sı öncesi dönemde DanıĢtay içtihatları 

ile “hükümet tasarrufu” olarak kabul 

edilen iĢlemlerden biri değildir? 

 

A) Lüzumu muhakeme kararları  

B) Mukabele bilmisil kararları  

C) Zorunlu iskân ile ilgili kararlar 

D) Yabancıların sınırdıĢı edilme kararları  

E) VatandaĢlıktan çıkarma kararları 

 

12. 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Ka-

nunu hükümlerine göre dava açma sü-

resiyle ilgili aĢağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

  

A) Ġlanı gereken düzenleyici iĢlemlerde 

dava açma süresi, düzenleyici iĢlemin 

tesis edildiği tarihi izleyen günden baĢ-

lar. 

B) Düzenleyici iĢlemin uygulanması üze-

rine, uygulama iĢlemini dava konusu 

etmeden yalnızca düzenleyici iĢlemi 

dava konusu yapabilmek mümkündür. 

C) Tatil günleri sürelere dahil değildir. 

D) ÇalıĢmaya ara verme süresi içinde dava 

açma süresi iĢlemez. 

E) Zımni ret iĢlemlerine karĢı dava açma 

süresi tebliğ tarihini izleyen günden 

baĢlar. 

 

 

 

 

 

 

 

13. “A” ili Valiliğinin, bir düzenleyici iĢlem 

ile “A” ili sınırları içinde görev yapan tüm 

kamu iĢçilerinin herhangi bir sendikaya 

üye olmasını süresiz olarak yasakladığını 

varsayalım.  

 

Bu düzenleyici iĢlem hakkında aĢağıda-

kilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Yetki geniĢliği ilkesi sebebiyle hukuka 

uygundur. 

B) Valiliğin takdirinde olan bu iĢlem yargı 

denetimi dıĢındadır. 

C) Yok hükmündedir. 

D) Kısmi butlan söz konusudur. 

E) Bu iĢleme karĢı açılacak davada ilk de-

rece görevli ve yetkili yargı mercii Da-

nıĢtay’dır. 
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14. 1 Sayılı CumhurbaĢkanlığı Kararname-

sinde düzenlenen “CumhurbaĢkanlığı 

Ofisleri” ile ilgili aĢağıdaki bilgilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Ġlgili kuruluĢ statüsündelerdir. 

B) Ayrı tüzel kiĢilikleri vardır. 

C) Özel bütçeli değildirler. 

D) Ofisin en üst amiri CumhurbaĢkanıdır. 

E) Özerklikleri söz konusu değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Mevzuata göre, üst kademe kamu yöne-

ticileri ile ilgili olarak aĢağıdaki ifade-

lerden hangisi doğrudur? 

 

A) Üst kademe kamu yöneticilerinin yetiĢ-

tirilme usulleri ancak kanunla belirle-

nir. 

B) SayıĢtay savcıları da birer üst kademe 

kamu yöneticileri olarak, CumhurbaĢ-

kanı kararıyla atanır. 

C) Bazı koĢullarda hiç memur olmamıĢ 

özel sektör çalıĢanlarının bile üst ka-

deme kamu yöneticisi olarak atanabil-

mesi mümkündür. 

D) CumhurbaĢkanınca süreli atanan üst 

kademe kamu yöneticileri süreleri dol-

madan görevden alınamaz. 

E) Yunus Emre Vakfı mütevelli heyet 

üyeleri CumhurbaĢkanı onayıyla atanır. 

 

16. 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Ka-

nunu hükümlerine göre duruĢmalara 

iliĢkin aĢağıdaki esaslardan hangisi 

doğrudur? 

 

A) DuruĢmalar davanın tarafları dıĢındaki-

lere kapalı olarak yapılır. 

B) DuruĢma esnasında taraflara birer söz 

hakkı tanınır. 

C) DuruĢma davetiyesi taraflara duruĢma-

dan en az 2 ay önce gönderilir. 

D) Ġlk derece, istinaf veya temyiz aĢamala-

rında taraflardan birinin istemi üzerine 

duruĢma yapılması zorunludur. 

E) DuruĢma yapıldıktan sonra en geç 15 

gün içinde karar verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Türk Ġdari Yargılama Hukuku’nda 

iptal davaları hakkında aĢağıda sunu-

lan önermelerden hangisi doğrudur? 

 

A) Bu davalar sonucu verilen iptal kararla-

rı, geçmiĢe etkili değildir. 

B) Subjektif nitelikli bu davaları, hakları 

muhtel olanlar açabilir. 

C) Bu davalarda, takdir yetkisi ile tesis 

edilen bir idari iĢlemi, ortadan kaldıra-

cak yargı kararı verilebilir. 

D) Acele kamulaĢtırma kararlarına karĢı 

iptal davası açma süresi 10 gündür. 

E) Bu davaların sonunda verilen iptal ka-

rarları, kesinleĢtiği tarihten itibaren 30 

gün içinde gecikmeksizin uygulanmak 

zorundadır. 
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18.  

I. Ġdarenin savunması alınmadan 

dava konusu iĢlem hakkında yü-

rütmenin durdurulmasına karar 

verilemez. 

II. Dilekçelerin teatisi aĢamasından 

sonra duruĢma talebinde bulunu-

lamaz. 

III. Dilekçelerin teatisi aĢamasından 

sonra yürütmeyi durdurma tale-

binde bulunulamaz. 

IV. Mahkeme kararlarını yerine ge-

tirmeyen kamu görevlisi aleyhine 

tam yargı davası açılamaz. 

 

2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Ka-

nunu hükümlerine göre yukarıdaki 

önermelerden hangileri yanlıĢtır? 

 

A) I ve III 

B) I ve IV 

C) II ve III 

D) II ve IV 

E) I, II ve III 

 

 

 

19. Türk Medeni Hukuku’na göre tam eh-

liyetsizlerin yaptığı iĢlemlerle ilgili ola-

rak aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Yaptıkları bağıĢlar geçersizdir, ancak, 

sonradan geçerli hale gelebilirler. 

B) Evlenmeleri geçersizdir ve hiçbir za-

man geçerli bir evliliğin hüküm ve so-

nuçlarını doğurmaz. 

C) Yaptıkları haksız fiillerden sorumlu tu-

tulabilmeleri mümkün değildir. 

D) Yazdıkları vasiyetnameleri geçersiz 

kılmak için hakim kararına ihtiyaç var-

dır. 

E) Yasal temsilcileri tarafından tam ehli-

yetsizler adına ticari iĢletmeleri bulun-

mayan vakıflar kurulabilir. 

 

20. Türk Medeni Hukuku’na göre aĢağıda-

kilerden hangisi bir adi karine niteli-

ğindedir? 

 

A) Tapu sicilindeki kayıtların herkesçe bi-

lindiğinin varsayılması 

B) BoĢanma davasının reddinden 3 yıl 

sonra ortak hayat yeniden kurulamazsa 

evlilik birliğinin temelden sarsıldığının 

varsayılması 

C) Resmi sicil ve senet içeriklerinin doğru 

olduğunun varsayılması 

D) Ġrade sakatlığını 1 yıl içinde giderme-

yen tarafın sözleĢmeyi onaylamıĢ sa-

yılması 

E) EĢlerden hangisine ait olduğu ispat edi-

lemeyen malların onların paylı mülki-

yetinde sayılması 

 

 

 

21. EĢya Hukukuna göre bir çift ayakkabı-

nın hukuki niteliği ile ilgili aĢağıdaki-

lerden hangisi doğrudur? 

 

A) Eklenti 

B) Bütünleyici parça 

C) EĢya birliği 

D) Basit eĢya 

E) BirleĢik eĢya 

 

 

 

 

22. Türk Medeni Hukuku’na göre aĢağıda-

kilerden hangisi sınırlı ehliyetsizlerin 

yapması yasak olan iĢlemlerden biri de-

ğildir? 

 

A) Kefil olmak 

B) Rehin vermek 

C) Önemli bağıĢlarda bulunmak 

D) Rekabet yasağı sözleĢmesi yapmak 

E) Vakıf kurmak 
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23. Zilyetliğin “savunma yoluyla” korun-

ması konusunda, Medeni Kanun’un 

981. maddesinde düzenlenmiĢ olan “sa-

vunma hakkı” ile ilgili olarak aĢağıda-

kilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Zilyet yardımcıları da savunma hakkını 

kullanabilirler. 

B) Hırsızlar gibi haksız zilyetler de sa-

vunma hakkını kullanabilir. 

C) Zilyetler, hem taĢınmazlar hem de taĢı-

nırlar için savunma hakkını kullanabi-

lir. 

D) Zilyetler, savunma hakkı dahilinde her 

türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kulla-

narak defedebilir. 

E) Zilyetler, savunma hakkını kullanırken 

haksız derecede Ģiddet kullanmaktan 

kaçınmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

24. Türk Medeni Kanunu’na göre zilyetli-

ğin iadesi ilgili aĢağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Ġyiniyetli zilyedin elde ettiği ürünler, 

yaptığı giderler sebebiyle doğan ala-

caklarına mahsup edilir. 

B) Kötüniyetli zilyet, mala yaptığı lüks 

masrafların karĢılığını talep edebilir. 

C) Ġyiniyetli zilyet, malın yok olmasından, 

hasara ve zarara uğramasından kusuru 

varsa sorumludur.  

D) Ġyiniyetli zilyet, maldan elde ettiği se-

mere ve faydaları da iade etmekle yü-

kümlüdür. 

E) Kötüniyetli zilyet, yapmıĢ olduğu mas-

raflar kendisine ödenene kadar, malı 

alıkoyma hakkına sahiptir. 

 

25. AĢağıdakilerden hangisi Medeni Kanun 

hükümlerine göre derneklerin kendili-

ğinden sona erme sebepleri arasında 

sayılamaz? 

 

A) Derneğin amacının gerçekleĢmesinin 

olanaksız hale gelmesi 

B) Borç ödemede derneğin acze düĢmesi 

C) Ġlk genel kurul toplantısının kanunda 

öngörülen sürede yapılmamıĢ olması 

D) Tüzük gereğince denetim kurulunun 

oluĢturulmasının olanaksız hale gelme-

si 

E) Olağan genel kurul toplantısının iki de-

fa üst üste yapılamaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Türk Medeni Hukuku’na göre Vakıflar 

aĢağıdaki iĢlemlerin hangisi ile tüzel ki-

Ģilik kazanmaktadır? 

 

A) Ölüme bağlı tasarrufla kurulacak vakıf-

lar için, vasiyetnamenin yazılması 

B) Vakfın, asliye hukuk mahkemesi nez-

dinde tutulan sicile tescil edilmesi 

C) Noterde resmi vakıf senedinin düzen-

lenmesi 

D) Noterde düzenlenen vakıf senedinin bir 

nüshasının Vakıflar Genel Müdürlüğü-

ne gönderilmesi  

E) Asliye hukuk mahkemesinin tescil iĢ-

leminin tamamlandığına dair bildirimi, 

vakfedene veya kanuni mirasçılarına 

tebliğ etmesi 
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27. Türk Ceza Kanunu’na göre aĢağıdaki-

lerden hangisi suçta ve cezada kanuni-

lik ilkesi kapsamında değerlendirilme-

miĢtir?  

 

A) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil 

için kimseye ceza verilemez ve güven-

lik tedbiri uygulanamaz. 

B) Örf ve adet hukuku ile ceza konulabilir 

ancak suç yaratılamaz. 

C) Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik 

tedbirlerinden baĢka bir ceza ve güven-

lik tedbirine hükmolunamaz. 

D) Ġdarenin düzenleyici iĢlemleriyle suç 

ve ceza konulamaz. 

E) Kanunların suç ve ceza içeren hüküm-

lerinin uygulanmasında kıyas yapıla-

maz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. AĢağıdakilerden hangisi Türk Ceza 

Kanunu’na göre “yargı görevi yapan” 

deyimi kapsamında değerlendirilemez? 

 

A) Yargıtay üyeleri 

B) DanıĢtay üyeleri 

C) Yazı iĢleri müdürleri  

D) Cumhuriyet savcıları 

E) Avukatlar  

 

29. AĢağıdaki durumların hangisinde iĢle-

nen suç, Türkiye’de iĢlenmiĢ sayılmaz? 

 

A) Türk kara sularında bulunan yabancı 

bayrak taĢıyan bir gemide  

B) Açık denizde bulunan Türk gemisinde  

C) BaĢka bir ülkenin karasularında bulu-

nan Türk savaĢ gemisinde  

D) Türkiye’nin kıt’a sahanlığında tesis 

edilmiĢ sabit platformda  

E) Türkiye’nin kıt’a sahanlığında bulunan 

yabancı bayrak taĢıyan gemide 

 

 

 

 

 

 

30. Türk Ceza Kanunu’na göre, “Bir fiilin, 

kastedilenden daha ağır veya baĢka bir 

neticenin oluĢumuna sebebiyet verme-

sidir.” Ģeklinde tanımlanan kavram 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Netice sebebiyle ağırlaĢmıĢ suç 

B) Olası kast 

C) Bilinçli taksir 

D) Hukuka uygunluk nedeni 

E) Ceza sorumluluğunun Ģahsiliği 

 

 

 

 

 

 

31. Türk Ceza Kanunu’na göre süreli hapis 

cezaları, kanunda aksi belirtilmeyen 

hallerde kaç yıldan fazla olamaz? 

 

A) 10 yıldan 

B) 20 yıldan 

C) 30 yıldan 

D) 40 yıldan 

E) Kanunda bir üst süre öngörülmemiĢtir. 
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32. AĢağıdakilerden hangisi Türk Ceza 

Kanunu’nda düzenlenen güvenlik ted-

birlerinden biri değildir? 

 

A) Belirli hakları kullanmaktan yoksun bı-

rakılma 

B) Kazanç müsaderesi 

C) Adli para cezası  

D) EĢya müsaderesi 

E) Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbir-

leri 

 

 

 

33. SoruĢturulması ve kovuĢturulması 

Ģikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili 

kimse ne kadar süre içinde Ģikâyette 

bulunmadığı takdirde soruĢturma ve 

kovuĢturma yapılamaz? 

 

A) 1 ay 

B) 3 ay 

C) 6 ay 

D) 9 ay 

E) 12 ay 

 

 

 

34. AĢağıdakilerden hangisi Türk Ceza 

Kanunu’nda düzenlenen dava zamana-

Ģımının kesilmesi nedenlerinden biri 

değildir? 

 

A) ġüpheli veya sanıklardan birinin savcı 

huzurunda ifadesinin alınması veya 

sorguya çekilmesi 

B) ġüpheli veya sanıklardan biri hakkında 

tutuklama kararının verilmesi 

C) Suçla ilgili olarak iddianame hazırlan-

ması 

D) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, 

mahkûmiyet kararı verilmesi  

E) ġüpheli veya sanıklardan biri hakkında 

zorla getirilme kararı verilmesi 

 

35. AĢağıdaki durumların hangisinde söz-

leĢmelerin kesin olarak hükümsüz ol-

duğu söylenemez? 

 

A) Kanunun emredici hükümlerine aykırı 

sözleĢmeler 

B) Ahlaka aykırı sözleĢmeler 

C) Kamu düzenine aykırı sözleĢmeler 

D) KarĢı tarafın menfaatine aykırı genel 

iĢlem koĢulları içeren sözleĢmeler 

E) Konusu imkânsız olan sözleĢmeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Türk Borçlar Kanunu’na göre aĢağıda-

ki durumların hangisinde esaslı yanıl-

ma kabul edilmez? 

 

A) Ġrade açıklayan, istenenden baĢka bir 

saikle irade açıklaması yapmıĢsa 

B) Kurulması istenen sözleĢmeden baĢka 

bir sözleĢme için irade açıklanmıĢsa 

C) Ġstenilenden baĢka bir konu için irade 

açıklanmıĢsa 

D) SözleĢme yapma iradesi, gerçekte söz-

leĢme yapmak istenen kiĢiden baĢkası-

na açıklanmıĢsa 

E) Gerçekte üstlenmek istenenden önemli 

ölçüde fazla bir edim için irade açık-

lanmıĢsa 

 



A 

9 

  A 

37. Türk Borçlar Kanunu’na göre haksız 

fiilden dolayı tazminat istemi, zarar gö-

renin zararı ve tazminat yükümlüsünü 

öğrendiği tarihten baĢlayarak ne kadar 

sürenin geçmesiyle zamanaĢımına uğ-

rar? 

 

A) 1 yıl 

B) 2 yıl 

C) 3 yıl 

D) 5 yıl 

E) 10 yıl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Türk Borçlar Kanunu’na göre kanunda 

aksine bir hüküm bulunmadıkça, her 

alacak ne kadarlık bir zamanaĢımına 

tabidir? 

 

A) 1 yıl 

B) 2 yıl 

C) 3 yıl 

D) 5 yıl 

E) 10 yıl 

 

39. Türk Borçlar Kanunu’na göre süreye 

bağlı borçlar için ifa zamanı bakımın-

dan aĢağıdaki ifadelerden hangisi yan-

lıĢtır? 

 

A) Borcun ifası için bir ayın baĢlangıcı be-

lirlenmiĢse bundan ayın ilk günü anla-

Ģılır. 

B) Gün olarak belirlenen süre, sözleĢme-

nin kurulduğu gün dâhil olmak üzere, 

bu sürenin son günü dolmuĢ olur. 

C) Borcun ifası için gün belirtilmeksizin 

sadece ay belirlenmiĢse, bundan o ayın 

son günü anlaĢılır. 

D) SözleĢmenin kurulmasından itibaren 

borcun ifası belli haftanın geçmesi ola-

rak belirlenmiĢse süre, son haftanın 

sözleĢmenin kurulduğu güne ismen 

uyan gününde dolmuĢ olur. 

E) SözleĢmenin kurulmasından itibaren 

borcun ifası belli ayın geçmesi olarak 

belirlenmiĢse süre, sözleĢmenin kurul-

duğu gün ayın kaçıncı günü ise, son 

ayın bunu karĢılayan gününde dolmuĢ 

olur. 

 

40. Türk Borçlar Kanunu’na göre borçlu-

nun temerrüdü ile ilgili olarak aĢağıda-

kilerden hangisi yanlıĢtır? 

 

A) Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklı-

nın ihtarıyla temerrüde düĢer. 

B) Borcun ifa edileceği gün birlikte belir-

lenmiĢse, bu günün geçmesiyle borçlu 

temerrüde düĢer. 

C) Haksız fiilde zararın giderilmesi gere-

ken sürenin geçmesiyle borçlu temer-

rüde düĢer. 

D) Temerrüde düĢen borçlu, beklenmedik 

hâl sebebiyle doğacak zarardan sorum-

ludur. 

E) Sebepsiz zenginleĢmede zenginleĢme-

nin gerçekleĢtiği tarihte borçlu temer-

rüde düĢer. 
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41. Türk Borçlar Kanunu’na göre aĢağıda-

kilerden hangisi zamanaĢımını durdu-

ran nedenlerden biri değildir?  

 

A) Velayet süresince, çocukların ana ve 

babalarından olan alacakları için 

B) Vesayet süresince, vesayet altında bu-

lunanların vasiden veya vesayet iĢlem-

leri sebebiyle Devletten olan alacakları 

için  

C) Evlilik devam ettiği sürece, eĢlerin di-

ğerinden olan alacakları için 

D) Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına 

sahip olduğu sürece 

E) Alacaklının, dava veya def’i yoluyla 

mahkemeye veya hakeme baĢvurması 

durumunda 

 

 

 

 

 

42. AĢağıdakilerden hangisi Türk Borçlar 

Kanunu’na göre müteselsil borçlulukla 

ilgili doğru bir ifade değildir? 

 

A) Birden çok borçludan her biri, alacaklı-

ya karĢı borcun tamamından sorumlu 

olmayı kabul ettiğini bildirirse, müte-

selsil borçluluk doğar. 

B) Alacaklı, borcun tamamının veya bir 

kısmının ifasını, dilerse borçluların 

hepsinden, dilerse yalnız birinden iste-

yebilir. 

C) Borçluların sorumluluğu, borcun ta-

mamı ödeninceye kadar devam eder. 

D) Kanun veya sözleĢme ile aksi belirlen-

medikçe, borçlulardan biri kendi dav-

ranıĢıyla diğer borçluların durumunu 

ağırlaĢtıramaz. 

E) Müteselsil borçlu, alacaklıya karĢı, 

onunla kendi arasındaki kiĢisel iliĢki-

lerden doğan def’i ve itirazları ileri sü-

remez. 

 

43. AĢağıdakilerden hangisi Uluslararası 

Ceza Mahkemesinin yargı yetkisine gi-

ren suçlardan biri değildir? 

 

A) Uluslararası terörizm suçu 

B) Soykırım suçu 

C) Ġnsanlığa karĢı suçlar 

D) SavaĢ suçları 

E) Saldırı suçu 

 

 

 

 

44. AĢağıdakilerden hangisi Uluslararası 

Adalet Divanı Statüsüne göre uluslara-

rası hukukun kaynaklarından biri de-

ğildir? 

 

A) Ulusal parlamento kararları 

B) Uluslararası teamül hukuku 

C) Hukukun genel ilkeleri 

D) Mahkeme kararları 

E) Ulusların en yetkili yazarlarının öğreti-

leri 

 

 

 

45. AĢağıdakilerden hangisi Viyana Ant-

laĢmalar Hukuku SözleĢmesine göre 

antlaĢmaların sona erdirilmesi nedenle-

rinden biri değildir? 

 

A) AndlaĢma hükümlerine göre sona erdi-

rilme 

B) Tarafların rızası ile sona erdirilme 

C) Fesih veya çekilme hakkının andlaĢ-

manın niteliğinden zımnen çıkarıldığı 

durumlarda fesih veya çekilme ile sona 

erdirilme 

D) Ġki taraflı bir andlaĢmanın taraflardan 

birisi tarafından esaslı Ģekilde ihlali 

E) Çok taraflı andlaĢmanın taraf sayısının, 

andlaĢmanın yürürlüğe girmesi için ge-

rekli olan sayının altına düĢmesi 
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46. “Karasularının kıyıda baĢladığı çizgiden 

200 mile kadar giden fakat karasularının 

dıĢında yer alan deniz alanı ile deniz yata-

ğı ve onun toprak altını kapsayan ve kıyı 

devletine ekonomik haklar tanınan bölge-

dir.” 

 

Yukarıda yer alan tanım aĢağıdaki 

kavramlardan hangisine aittir? 

 

A) Münhasır Ekonomik Bölge 

B) Kıt’a Sahanlığı 

C) Balıkçılık Bölgesi 

D) Ġç Sular 

E) BitiĢik Bölge 

 

 

 

 

47. AĢağıdakilerden hangisi uluslararası 

hukuka göre devlet kavramının zorunlu 

unsurlarından biri değildir? 

 

A) Sürekli bir insan topluluğu 

B) TanımlanmıĢ bir ülke 

C) Etkin bir kontrol sağlayan otorite (hü-

kümet) 

D) Uluslararası iliĢkilere girme kapasitesi 

E) Medeni ülkelerin tümü tarafından ta-

nınma 

 

 

 

 

48. AĢağıdakilerden hangisi uluslararası 

hukuk kuralları uyarınca devletin cezai 

yetkisini belirleyen ilkelerden biri de-

ğildir? 

 

A) Mutlaklık 

B) Mülkilik 

C) Koruma 

D) ġahsilik 

E) Evrensellik 

 

49. 2674 sayılı Karasuları Kanunu’na göre 

Türk karasularının geniĢliği kural ola-

rak kaç deniz milidir? 

 

A) 3 mil 

B) 6 mil 

C) 9 mil 

D) 12 mil 

E) 15 mil 

 

50. AĢağıdakilerden hangisi BirleĢmiĢ Mil-

letler SözleĢmesi gereğince BirleĢmiĢ 

Milletler örgütünün baĢlıca organların-

dan biri değildir? 

 

A) BirleĢmiĢ Milletler Parlamentosu 

B) Genel Kurul 

C) Güvenlik Konseyi 

D) Ekonomik ve Sosyal Konsey 

E) Uluslararası Adalet Divanı 
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51. Avrupa Birliği ile üyelik öncesi müza-

kereleri tamamladığı halde yapılan re-

ferandumda halkın katılımı reddetmesi 

sonucu üye olmayan ülke aĢağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Sırbistan 

B) Yunanistan 

C) Hırvatistan 

D) Norveç 

E) Romanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye-AB 

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ça-

lıĢmalarının hedeflerinden biri değil-

dir? 

 

A) Tarım tavizlerinin karĢılıklı olarak ge-

liĢtirilmesi  

B) Tercihli ticari ve ekonomik iliĢkilerin 

kamu alımları, e-ticaret ve hizmetleri 

kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi  

C) Türkiye’nin Avrupa Birliği karar alma 

süreçlerine dâhil edilmesi 

D) Gümrük Birliği ile ilgili alanlarda 

AB’nin karar alma süreçlerinde Türki-

ye’nin yer almasının sağlanması 

E) Malların serbest dolaĢımının iyi iĢleyiĢi 

için gümrükler alanında daha yakın iĢ-

birliğinin tesis edilmesi 

 

53. Avrupa Birliğini kuran anlaĢma olarak 

bilinen ve 3 sütunlu Avrupa Birliği ya-

pısının oluĢturulduğu kurucu anlaĢma 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Amsterdam AntlaĢması  

B) Avrupa Tek Senedi 

C) Füzyon AntlaĢması 

D) Schengen AntlaĢması 

E) Maastricht AntlaĢması 

 

 

 

 

 

 

 

54. Eğitim, gençlik ve spor alanlarında ve-

rilen hibe destekleri hangi Avrupa Bir-

liği kurumu çatısı altında yürütülmek-

tedir? 

 

A) Avrupa Birliği Adalet Divanı 

B) Avrupa Birliği Konseyi 

C) Avrupa Komisyonu 

D) Avrupa Parlamentosu 

E) Avrupa Merkez Bankası 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Erasmus + Programını program üyesi 

ülkelerde yürüten kuruluĢlar aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Adalet Divanları 

B) Ulusal Ajanslar 

C) Avrupa Forumları 

D) Ticaret birlikleri 

E) Milli Eğitimden sorumlu bakanlıklar 
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56. Avrupa Merkez Bankasının temel ama-

cı aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Fabrika kurmak 

B) ĠĢsizlikle mücadele etmek 

C) AB Bütçesi ile ilgili yasalar çıkarmak 

D) Fiyat istikrarını sağlamak 

E) AB üyesi ülkelerin bütçe mevzuatını 

incelemek 

 

 

 

 

 

 

57. AB’nin tüm gelir ve gider hesaplarını 

denetleyen, hesapların güvenilirliği, 

bunların dayandığı iĢlemlerin hukuka 

uygunluğu ve düzgünlüğü hakkında 

uygunluk bildirimi veren kurum aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Avrupa SayıĢtayı 

B) Avrupa Birliği Zirvesi 

C) Avrupa Komisyonu 

D) Avrupa Merkez Bankası 

E) Avrupa Birliği Konseyi 

 

 

 

 

 

 

 

58. Ortak paranın kullanıldığı ya da üye 

ülke paralarının sabit bir kurdan birbi-

rine bağlandığı ekonomik bütünleĢme 

aĢaması aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sanayi birliği 

B) Parasal birlik 

C) Ortak pazar 

D) Serbest ticaret alanı 

E) Gümrük birliği 

 

59. Avrupa Parlamentosu üyeleri aĢağıda-

kilerden hangisini temsil eder? 

 

A) Avrupa Komisyonu üyelerini 

B) Üye devletlerin Devlet BaĢkanlarını 

C) Üye devletlerin DıĢiĢleri Bakanlarını 

D) Birlik vatandaĢlarını 

E) Üye devletlerin hükümetlerini 

 

 

 

60. Türkiye Ulusal Ajansı, kuruluĢundan 

bu yana aĢağıdaki programlardan han-

gisini yürütmemiĢtir? 

 

A) Comenius Programı 

B) Gençlik Programı 

C) Ufuk 2020 Programı 

D) Leonardo da Vinci Programı 

E) Grundtvig Programı 

 

 

 

 

61. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye Ulusal 

Ajansı bünyesinde yer alan koordina-

törlüklerden biri değildir?  

 

A) Hukuk ĠĢleri Koordinatörlüğü 

B) Program Ġzleme Koordinatörlüğü 

C) Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü 

D) YetiĢkin Eğitimi Koordinatörlüğü 

E) Lojistik Koordinatörlüğü 

 

 

 

62. Avrupa Birliği (AB) para birimi Euro 

hangi tarihte tedavüle girmiĢtir? 

 

A) 1 Ocak 1951 

B) 1 Ocak 1961 

C) 1 Ocak 2002 

D) 1 Ocak 2009 

E) 1 Ocak 2015 
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63. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Prog-

ramları Merkezi BaĢkanlığının bütçe 

gelirleri arasında aĢağıdakilerden han-

gisi yer almaz? 

 

A) Komisyon mali katkısı 

B) Faiz gelirleri 

C) Reklam gelirleri 

D) BağıĢ ve yardımlar 

E) Geri kazanılan gelirler 

 

 

 

 

 

 

64. AB Hukuku’nun yorumlanmasında ve 

uygulanmasında hukuka riayet edilme-

sini sağlayan kurum aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Avrupa Komisyonu 

B) Avrupa Konseyi  

C) Avrupa Parlamentosu  

D) Avrupa Birliği Zirvesi  

E) Avrupa Birliği Adalet Divanı 

 

 

 

 

 

 

 

65. Avrupa DayanıĢma Programı (ESC) 

kapsamındaki gönüllülük faaliyetlerine 

katılım için gereken yaĢ aralığı aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) 13 - 30 

B) 13 - 35 

C) 18 - 25 

D) 18 - 30 

E) 20 - 30 

 

66. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kul-

lanılan E-Proje Yönetim Sisteminin adı 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

 

A) TURNA 

B) KAYSĠS 

C) EBYS 

D) SODES 

E) GPDP 

 

 

 

 

 

 

67. Avrupa Birliği’nin Eğitim, Gençlik ve 

Spor alanındaki programları kaç yıllık 

dönemleri kapsamaktadır? 

 

A) 4 

B) 5 

C) 7 

D) 8 

E) 9 

 

 

 

 

 

 

68. 18 yaĢındaki gençlerin verilecek seyahat 

bileti ile Avrupa’nın tarihi, turistik ve 

kültürel mekânlarını yalnız ya da arka-

daĢ gruplarıyla ziyaret edebilecekleri; 

daha önce sadece AB üyesi ülkelere açık 

olan, 2 21 yılından  t baren tüm Prog-

ram ülkelerine açılacak faaliyet aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Discover EU 

B) Horizon 2020 

C) Youthpass 

D) Jean Monnet 

E) IPA-III 
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69. Avrupa Birliği içindeki ulusal sınırları 

büyük ölçüde kaldıran anlaĢma aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Nice AntlaĢması 

B) Amsterdam AntlaĢması 

C) Roma AntlaĢması 

D) Lizbon AntlaĢması 

E) Schengen AntlaĢması 

 

 

 

 

 

 

 

70. 11 Aralık 2 19 tarihinde açıklanan ve 

önümüzdeki yıllarda AB’nin tüm poli-

tikalarının iklim değiĢikliği ekseninde 

Ģekillendirilmesini öngören düzenleme 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Paris AnlaĢması 

B) Avrupa YeĢil Mutabakatı 

C) Avrupa Paktı 

D) Avrupa Protokolü 

E) Avrupa Birliği Tek Senedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Avrupa Birliği vatandaĢlığı kavramı ilk 

kez aĢağıdaki antlaĢmalardan hangi-

sinde yer almıĢtır? 

 

A) Lizbon AntlaĢması 

B) Nice AntlaĢması 

C) Maastricht AntlaĢması 

D) Paris AntlaĢması 

E) Roma AntlaĢması 

 

72. Avrupa Birliği Türkiye arasında müza-

kerelerin baĢlamasıyla birlikte, müza-

kereye açılan ilk fasıl aĢağıdakilerden 

hangisi olmuĢtur? 

 

A) Vergilendirme 

B) Enerji 

C) Çevre 

D) Bilim ve araĢtırma 

E) Balıkçılık 

 

 

 

 

73. AĢağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa 

Birliği üyesi olmadığı halde Program 

üyesi ülke statüsünde yer almaktadır? 

 

A) Estonya 

B) Ġsveç 

C) Ġzlanda  

D) Litvanya 

E) Lüksemburg 

 

 

 

 

 

74. T.C. DıĢ Ģler  Bakanlığı Avrupa B rl ğ  

BaĢkanlığı tarafından Haz ne ve Mal ye 

Bakanlığı, Merkez  F nans ve Ġhale Bi-

r m  ve Avrupa B rl ğ  Türk ye Dele-

gasyonu  le  Ģ b rl ğ   çer s nde 

yürütülen 1989 yılında Türk ye Cum-

huriyeti ve Avrupa Komisyonu arasın-

da yapılan b r anlaĢma  le hayata 

geç r len burs programı aĢağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Jean Monnet 

B) Erasmus Mundus 

C) Horizon 2020 

D) Marie Curie 

E) Erasmus+ Master Loan  
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75. AB Hukuku ile ilgili aĢağıdaki ifadeler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Uluslararası özel hukuktur.  

B) Ulusal hukuktur. 

C) Uluslararası kamu hukukudur. 

D) Örf ve adet hukukudur. 

E) Uluslarüstü hukuktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

76. AĢağıdakilerden hangisi noktalama 

iĢaretleri ile ilgili doğru bir bilgidir?  

 

A) EĢ görevli sözcükleri birbirinden ayır-

mak için konuĢma çizgisi konur.  

B) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cüm-

lelerin sonuna noktalı virgül konur. 

C) Soru eki veya sözü içeren cümlelerin 

veya sözlerin sonuna ünlem konur. 

D) Sevinç, korku, ĢaĢma vb. duyguları an-

latan cümlelerin sonuna virgül konur.  

E) Saat ve dakika gösteren sayıları birbi-

rinden ayırmak için nokta konur.  

 

 

 

 

 

 

 

77. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde “de, 

da”nın yazımı doğrudur? 

 

A) Bende seninle gelmek istiyorum. 

B) Seninkinde bu özellikler yok. 

C) Gelsende olurdu ama artık çok geç. 

D) ÇalıĢmasanda kazanırdın sen.  

E) Sende bir gün anlayacaksın.  

 

78. AĢağıdaki atasözlerinden hangisinde 

birlik ve beraberliğin önemi vurgulan-

mamaktadır?  

 

A) Altın eli bıçak kesmez. 

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

C) Yalnız taĢ duvar olmaz. 

D) Ağaç yaprağıyla gürler.  

E) Yalnız kalanı kurt kapar. 

 

 

 

 

 

 

79. “Henüz” sözcüğü aĢağıdaki cümlelerin 

hangisinde “Ģimdi” anlamında kulla-

nılmıĢtır? 

 

A) Henüz bu konuyu öğretmen anlatmadı.  

B) Çiçekler açsa da henüz bahar gelmedi. 

C) Henüz uyandım, kendime gelemedim.  

D) Henüz o olgunluğa eriĢemedi maalesef. 

E) Sevse de henüz kendisine söyleyemedi.  

 

 

 

 

 

 

80. AĢağıdakilerin hangisinde bir duyuya 

iliĢkin kavramın baĢka duyuya bağla-

narak anlatılması söz konusudur?  

 

A) Çorbanın sıcaklığı dilini fena hâlde 

yakmıĢtı.  

B) Her geçen gün artan hüznüyle baĢ edi-

yordu. 

C) BoĢ sözler söylenmesini kimse sevmez.  

D) YaĢamak için ayakta kalmayı öğrenme-

liydi. 

E) Onun bakıĢlarındaki soğukluk beni ür-

kütüyor.  
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81. Bir kitabı baĢtan sona okuyup bütün yön-

leriyle anlamaya çalıĢmıyoruz maalesef. 

Yazarına, yayınevine, hatta baskı sayısına 

olan takıntımız; önyargılarımız eserin 

kendisini gölgede bırakıyor. Kitabı hiç sa-

tın almadan, kitapla hiç karĢılaĢmadan da 

onunla ilgili övgülerimiz veya yergileri-

miz cebimizde hazır bekliyor.  

 

Parçada eleĢtirilen durum aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Toplumda okuma alıĢkanlığının oluĢ-

mamıĢ olması 

B) Kitap okumayan bireylerin iyi yerlere 

gelmemesi 

C) EleĢtirilen yazarların aslında çok iyi 

yazmıĢ olmaları 

D) Kitap eleĢtirisi yaparken objektif dav-

ranılmaması 

E) Kitapların edebi değerlerinin gittikçe 

azalması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82. (abc) üç basamaklı ve (ab)  iki basamaklı 

doğal sayılardır.  

 

(𝐚𝐛𝐜) − (𝐚𝐛) = 𝟐𝟑𝟒 olduğuna göre       

𝐚+ 𝐛+ 𝐜 toplamının alabileceği en bü-

yük değer aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

 A)14 

 B) 15 

 C) 16 

 D)17 

 E) 18  

 

 83. Eni 204 m ve boyu 680 m olan dikdörtgen 

Ģeklindeki bir tarla kare Ģeklinde eĢ parsel-

lere bölünüyor.  

 

Parseller en büyük alanlı olduğuna göre 

kaç tane parsel elde edilir? 

 

 A)20 

 B) 24 

 C) 28 

 D)30 

 E) 36 

 

 

 

 84. Bir iĢi Ali tek baĢına 9 saatte, AyĢe ise 

tek baĢına 18 saatte bitiriyor. Ġkisi bir-

likte 3 saat çalıĢtıktan sonra Ali iĢi bı-

rakıyor. Kalan iĢi AyĢe kaç saatte biti-

rir? 

 

 A)3 

 B) 6 

 C) 9 

 D)12 

 E) 15 

 

 

 

 85. Bir sepete 200 tane kahverengi veya beyaz 

renkte olmak üzere iki çeĢit yumurta ko-

nuluyor. Yolculuk sırasında kahverengi 

yumurtaların %10’u, beyaz yumurtaların 

ise %20’si kırılıyor. 

 

Sağlam kalan yumurtaların sayısı 172 

olduğuna göre baĢlangıçta sepette kaç 

tane beyaz yumurta vardır? 

 

 A)80 

 B) 90 

 C) 110 

 D)120 

 E) 130 
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 86. Yabancı dil bilmeyenlerin de olduğu 29 

kiĢilik bir grupta Ġngilizce bilenlerin sayı-

sı, Almanca bilenlerin sayısının 2 katıdır.  

 

Bu dillerden hiçbirini bilmeyenlerin sa-

yısı 7 ve her iki dili bilen 5 kiĢi olduğu-

na göre sadece Ġngilizce bilen kaç kiĢi 

vardır? 

 

 A)10 

 B) 12 

 C) 13 

 D)14 

 E) 15  

 

 

 

 

 

 

 

 87.  

 

 

 

 

 

 

ġekle göre ABC eĢkenar üçgen, B, F ve 

E doğrusal noktalar,  

 𝐁𝐅 ⊥  𝐀𝐂 ,  𝐁𝐃 ⊥  𝐄𝐃  ,  𝐀𝐅 = 𝟖 𝐛𝐫 

ve   𝐂𝐃 = 𝟐 𝐛𝐫 olduğuna göre  𝐅𝐄 = 𝐱  

kaç birimdir? 

 

 A)3 3 

 B) 5 

 C) 4 3 

 D)6 

 E) 7 

 

88.  

 

 

 

 

 

 

 

ġekle göre   𝐁𝐀 ⫽  𝐄𝐃 ,   𝐁𝐃 ⫽  𝐄𝐅,  

 𝐃𝐅 = 𝟔 𝐛𝐫 ve  𝐅𝐂 = 𝟐 𝐛𝐫 olduğuna 

göre  𝐀𝐃 = 𝐱  kaç birimdir? 

 

 A)8 

 B) 12  

 C) 16 

 D)24 

 E) 32 
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89. Osmanlı Devleti’nin kuruluĢ devri fe-

tihleri kronolojik olarak düĢünüldü-

ğünde en son denetim altına alınan 

Anadolu beyliği aĢağıdakilerden hangi-

sidir? 

 

A) Aydınoğulları  

B) Germiyanoğulları  

C) Hamitoğulları 

D) Karesioğulları 

E) Ramazanoğulları 

 

90. Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili 

rejim denemeleri sırasında kurulan 

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuru-

cusu aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ali Fuad Cebesoy 

B) Fethi Okyar 

C) Fevzi Çakmak 

D) Rauf Orbay 

E) Refet Bele  

 

91. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında tica-

rete büyük önem verilmiĢtir. Ticari haya-

tın geliĢmesi için kervansaraylar inĢa 

edilmiĢ, vergi politikaları, ulaĢım imkânla-

rı ve sigortacılık gibi alanlarda kapsamlı 

çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Bu dönemde ta-

rihi doğu-batı ticaret rotasının dıĢında 

Anadolu’nun kuzey-güney hattında da ti-

caret hayatı canlandırmaya çalıĢılarak as-

keri seferler düzenlenerek Ģehirler denetim 

altına alınmıĢtır.  

 

AĢağıdakilerden hangisi Anadolu Sel-

çukluları tarafından fethedilen Ģehirler 

arasında yer almaz? 

 

A) Alanya 

B) Antalya 

C) Sinop 

D) Suğdak 

E) Trabzon 

 

92. And dağları üzerinde yer alan ve 2  7 

tarihinden itibaren Dünyanın Yeni Yedi 

Harikası'ndan biri olarak adlandırılan 

Machu Picchu, aĢağıdaki ülkelerin 

hangisinde yer almaktadır? 

 

A) Arjantin 

B) Ekvador 

C) Meksika 

D) Peru 

E) ġili 

 

 

 

93. Güneydoğu Asya’nın yağıĢ rejimini 

oluĢturan, yaz ve kıĢ olmak üzere iki ti-

pi bulunan, bol yağıĢlı olarak bilinen ik-

lim tipi aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ekvatoral 

B) Muson 

C) Savan 

D) Step 

E) Tundra 

 

 

 

 

94. 1990’lı yıllardan sonra dünyada geliĢen 

olaylar dolayısıyla bazı ülkeler dağılma 

sürecine girerek yeni ülkeler ortaya çık-

mıĢtır.  Bu süreçte eski adıyla Yugoslavya 

adıyla bilinen ülke de dağılarak bazı ülke-

ler bağımsızlığını ilan etmiĢtir.  

 

Buna göre aĢağıdaki ülkelerden hangisi 

eski Yugoslavya’dan ayrılan ülkelerden 

biri değildir? 

 

A) Arnavutluk 

B) Bosna Hersek 

C) Kosova 

D) Sırbistan 

E) Slovenya 
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95. “Referandum” kavramının tanımı aĢa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) VatandaĢların belirli süreler için köy, 

mahalle, belde, ilçe veya ilinin yerel 

hizmetlerini yerine getirmesi için yöne-

ticilerini seçmesi  

B) Milletvekillerini belirlemek üzere Ana-

yasa uyarınca dört yılda bir ülke gene-

linde serbest, eĢit, gizli, tek dereceli, 

genel oy, açık sayım ve döküm esasla-

rına göre, yargı organlarının yönetim 

ve denetimi altında yapılan seçim 

C) Anayasa değiĢikliği, yasaların kabulü 

gibi bazı önemli meselelerde halkın 

iradesini belirlemek amacıyla yapı-

lan oylama  

D) Ġki genel seçim arasında, türlü neden-

lerle boĢalan milletvekilliği, belediye 

baĢkanlığı ve bunun gibi seçimle geli-

nen yerler için yasalar uyarınca yapıl-

ması gereken seçim 

E) Genel seçimde aday gösterilecek kiĢile-

ri belirlemek için bir  partinin üyesi 

olan belli sayıdaki delegelerin katılı-

mıyla yapılan seçim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.  

I. Ġstinaf 

II. Temyiz 

III. Ġtiraz 

 

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri 

Mahkeme tarafından verilen ara karar-

lar ile yargılamayı bitiren nihai karar-

ların hukuka uygun olmadığının düĢü-

nülmesi durumunda kararın yeniden 

gözden geçirilmesini sağlayan kanun 

yollarıdır? 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

97. AĢağıdak lerden hang s  399 sayılı Ka-

nun Hükmünde Kararname’de 

sözleĢmel  personel  ç n bel rlenen ya-

saklardan biri değ ld r?  

 

A) Sendika kuramaz.  

B) Herhangi bir greve katılamaz.  

C) S yas  part lere üye olamaz. 

D) ĠĢ sahiplerinden hediye kabul edemez. 

E) Toplu eylem ve hareketlerde buluna-

maz. 

 

 

98. Son yıllarda ülkemizde havacılık ve uzay 

araçları üretiminde yerli ve milli üretimler 

oldukça hız kazanmıĢtır.  

 

Bu amaçla ülkemizde üretilen ilk yerli 

mini insansız hava aracımızın adı aĢa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) Gökçen 

B) Gökmen 

C) Göktürk 

D) Gözcü 

E) Gözetmen 
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99. 2020 yılında ilk kez BirleĢmiĢ Milletler 

75. Genel Kurul BaĢkanlığına bir Türk 

büyükelçi seçilmiĢtir.  

 

Bu isim aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Volkan Bozkır  

B) Uluç Özülker 

C) Özden Sanberk 

D) Faruk Kaymakçı 

E) Cem Duna 

 

 

 

100. Vatikan'ın internet üzerinden paylaĢ-

tığı dijital yazıtlarda daha önce gün 

yüzüne çıkmamıĢ 2  'e yakın Ģiirinin 

bulunduğu divanı ortaya çıkan Türk 

mutasavvıfı ve halk ozanı aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Hacı Bayram-ı Veli 

B) Hacı BektaĢ-ı Veli 

C) Mevlana Celaleddin Rumi 

D) Seyyid Ġmadettin Nesimî 

E) Yunus Emre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BĠTTĠ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDĠNĠZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuĢmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı Ģekilde görevli-

lerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuĢmaları yasaktır. 

2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sıra-

sında birbirleriyle konuĢan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kim-

lik bilgileri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINAV ĠPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkıĢanla-

rı uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. 

3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görev-

liler oturduğunuz yerleri değiĢtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav ku-

rallarına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınavın baĢlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacak-

tır. Adaylar cevaplama iĢlemini erken tamamlamıĢ 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 iĢlem baĢlatılacaktır. 

6. Kitapçık türünü optik forma iĢaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma 

iĢaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iĢaretlemeler için koyu, siyah kur-

Ģun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. 

CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA ĠġARETLENECEKTĠR. Soru kitapçıkları üzerine 

yapılan iĢaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu 

sınav salonundan dıĢarı çıkarmaları yasaktır. 

10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alı-

nır ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez. 

11. Adayların her türlü delici ve kesici alet, ateĢli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep 

telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletiĢim sağlayan bluetooth ve 

benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broĢ ve diğer takılar, her 

türlü plastik, cam eĢya ve metal içerikli eĢyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü 

müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, 

açıölçer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranıĢta bulunanlar hakkında tu-

tanak tutulacak ve o kiĢilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim edi-

niz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem 

yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. 

   

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

  


