
  
                                                                                   

 

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 

PERSONEL ALIMI YAZILI GİRİŞ SINAVI 

 

AVUKATLIK 
 

A 
ADAYIN 

ADI : ………………………..…………………………………………. 

SOYADI : ..………………………………………………………………..... 

T.C. KĠMLĠK NUMARASI  : …………………………………………………………………... 

SINAV SALON NO : ................................................ SIRA: ………………………….. 

ĠMZA : ………………………..…………………………………………. 

*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 Araştırma 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 peşinen kabullenmiş sayılır. 
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1. Yasama faaliyetine ilişkin aşağıda sunu-

lan önermelerden hangisi 1982 Anaya-

sasına göre doğru kabul edilebilir? 

 

A) TBMM, yapacağı seçimler dahil bütün 

iĢlerinde üye tamsayısının en az 1/4’ü 

ile toplanır. 

B) TBMM Genel Kurulunda yapılan oy-

lamalarda, Meclis üye tamsayısının en 

az 1/4’ünün 1 fazlası çoğunluğu ile ka-

bul edilmeyen hiçbir kanun teklifinin 

yasalaĢma ihtimali yoktur. 

C) TBMM, CumhurbaĢkanınca geri gön-

derilen kanunu üye tamsayısının en az 

3/5 çoğunluğuyla aynen kabul ederse, 

kanun CumhurbaĢkanınca yayımlanır. 

D) Anayasa değiĢikliği içeren bir kanunun 

TBMM üye tamsayısının 3/5 ile 2/3’ü 

arasında kalan bir çoğunlukla kabul 

edilmesi durumunda CumhurbaĢkanı 

bu Kanunu halkoylamasına sunmak zo-

rundadır. 

E) CumhurbaĢkanı, TBMM tarafından ka-

bul edilen kanunları 7 gün içinde ya-

yımlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1982 Anayasasına göre temel hak ve 

hürriyetlerin düzenlenmesine ilişkin 

aşağıdaki önermelerden hangisi Anaya-

sanın lafzi yorumuna daha uygun düş-

mektedir? 

 

A) Seyahat hürriyeti, genel ahlak, genel 

sağlık ve kamu düzenini korumak 

amaçlarıyla sınırlandırılabilir. 

B) SözleĢme hürriyeti, millî güvenlik, ka-

mu düzeni, suç iĢlenmesinin önlenmesi 

sebepleriyle ve kanunla sınırlandırılabi-

lir. 

C) Kamu denetçisine baĢvuru hakkı yal-

nızca Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢla-

rına tanınmıĢtır. 

D) Eğitim hakkı, CumhurbaĢkanı Karar-

nameleri ile de düzenlenemez. 

E) Masumiyet karinesi, olağanüstü haller-

de dahi sınırlandırılamayan sert çekir-

dek haklardandır. 

 

 

 

 

 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre disiplin cezası gerektiren eylem ile 

bu eyleme verilmesi öngörülen disiplin 

cezası aşağıdaki seçeneklerin hangisin-

de doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Özürsüz olarak 2 gün göreve gelme-

mek – Aylıktan kesme 

B) Özürsüz olarak 1 gün göreve gelme-

mek – Uyarma 

C) Görev sırasında amirine sözle saygısız-

lık etmek – Kınama 

D) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzen-

lemek – Devlet memurluğundan çıkar-

ma 

E) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak 

– Kademe ilerlemesinin durdurulması 
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4. Belediyeye ait bir taşınmazın 4 yıl 11 ay 

süre ile kiraya verilmesi işleminde aşa-

ğıdakilerden hangisi yetkilidir? 

 

A) Belediye BaĢkanı 

B) Belediye Meclisi 

C) Mülki Ġdare Amiri 

D) Milli Emlak Müdürlüğü 

E) Belediye Encümeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ankara’da ikamet eden (C)’nin Adana’da 

bulunan tarlasının CumhurbaĢkanlığı tara-

fından acele kamulaĢtırılmasına karar ve-

rilmiĢtir. Kararın tebliğinden 35 gün sonra 

(C)’nin Adana’da bulunan annesi (A), 

Adana Ġdare Mahkemesinde Çevre ve ġe-

hircilik Bakanlığını davalı göstererek bu 

acele kamulaĢtırma kararına karĢı iptal 

davası açmıĢtır.  

 

Davayı görmekte olan Adana İdare 

Mahkemesi aşağıdaki kararlardan 

hangisini vermelidir? 

 

A) Davayı gerçek hasım olan CumhurbaĢ-

kanlığına tebliğ etmelidir. 

B) Adli yargının görev alanında olması 

sebebiyle görevsizlik kararı vermelidir.  

C) Davayı görev yönünden reddederek 

dava dosyasının DanıĢtaya gönderilme-

sine karar vermelidir. 

D) Davacının ehliyetinin bulunmaması se-

bebiyle davanın reddine karar vermeli-

dir. 

E) Süre aĢımından dolayı davanın reddine 

karar vermelidir.  

 

6. Bölge Ġdare Mahkemesinin istinaf incele-

mesinde davacının yürütmeyi durdurma 

talebi reddedilmiĢtir.  

 

Davacının Bölge İdare Mahkemesinin 

vermiş olduğu bu karara karşı itirazı ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) 7 gün içerisinde DanıĢtay’a  

B) 15 gün içerisinde DanıĢtay’a  

C) 7 gün içerisinde en yakın Bölge Ġdare 

Mahkemesi’ne  

D) 15 gün içerisinde Ankara Bölge Ġdare 

Mahkemesi’ne  

E) Ara karar niteliğinde olmadığı için, da-

vacı itiraz edemez. 

 

 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi malikin tasar-

ruf yetkisinin sınırlanmasına ilişkin 

Türk Medeni Kanununda sayılan şerh-

lerden biri değildir? 

 

A) Ġflas kararı Ģerhi 

B) Aile yurdu kurulması Ģerhi 

C) Artmirasçı atanması Ģerhi 

D) Haciz kararı Ģerhi 

E) Geçici tescil Ģerhi 

 

 

 

 

8. Türk Medeni Kanunu’nun 429. madde-

sine göre kendisine “yasal danışman” 

atanan kişiler, aşağıdaki işlemlerden 

hangisini tek başına yapabilir? 

 

A) Kefil olma 

B) TaĢınmazların kiralanması 

C) Ödünç verme ve alma 

D) Kıymetli evrakın satımı  

E) Dava açma ve sulh olma 
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9. Medeni Usul Hukuku’na göre aşağıda-

kilerden hangisi ıslah yolu ile yapıla-

maz? 

 

A) Dava konusunu değiĢtirme 

B) Cevap dilekçesi sunma 

C) Def’i ileri sürme 

D) Ġlk itirazları ileri sürme 

E) Talep sonucunu geniĢletme 

 

 

 

 

 

 

10. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-

nunu hükümlerine göre aşağıdaki dava-

lardan hangisi ile ilgili olarak kesin yet-

kiden söz edilemez? 

 

A) ġubelerin iĢlemlerinden doğan davalar 

B) Mirastan doğan davalar  

C) Can sigortalarından doğan davalar  

D) TaĢınmazın aynından doğan davalar  

E) Özel hukuk tüzelkiĢilerinde ortak ve 

üyelere karĢı açılacak davalar  

 

 

 

 

 

11. “Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaĢtırıcı 

nedenini oluĢturmasından dolayı tek fiil 

sayılan suça denir.” 

 

Yukarıda yer verilen tanım, Türk Ceza 

Kanunu’na göre aşağıdaki kavramlar-

dan hangisine aittir? 

 

A) Zincirleme suç 

B) Aynı nev’iden fikri içtima 

C) BileĢik suç 

D) Farklı nev’iden fikri içtima 

E) GörünüĢte içtima  

 

12. Türk Ceza Kanunu’na göre aşağıdaki-

lerden hangisi şikâyet kurumu bakı-

mından doğru bir ifade değildir?  

 

A) Yetkili kimse altı ay içinde Ģikâyette 

bulunmadığı takdirde soruĢturma ve 

kovuĢturma yapılamaz. 

B) Altı aylık süre, Ģikâyet hakkı olan kiĢi-

nin fiili ve failin kim olduğunu bildiği 

veya öğrendiği günden baĢlar. 

C) ĠĢtirak halinde suç iĢlemiĢ sanıklardan 

biri hakkındaki Ģikâyetten vazgeçme, 

diğerlerini de kapsar. 

D) Kanunda aksine yazılı olmadıkça vaz-

geçme onu kabul etmeyen sanığı etki-

lemez. 

E) ġikâyetten vazgeçme nedeniyle kamu 

davasının düĢmesi durumunda, ilgili 

kiĢi Ģahsi haklarından açıkça vazgeç-

miĢse bile hukuk mahkemesinde dava 

açabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre 

görev konusunda mahkemeler arasında 

uyuşmazlık çıktığında, görevli mahke-

meyi belirleyen makam aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Yargıtay 5’nci Ceza Dairesi  

B) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci 

Ceza Dairesi  

C) En yakın Bölge Adliye Mahkemesi 

1’nci Ceza Dairesi  

D) Hâkimler ve Savcılar Kurulu  

E) Ortak yüksek görevli mahkeme 
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14. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muha-

kemesi Kanunu’na göre iddianamenin 

iadesi nedenlerinden biri değildir? 

 

A) KoĢulları oluĢtuğu hâlde kamu davası-

nın açılmasının ertelenmesi usulü uy-

gulanmaksızın iddianamenin düzen-

lenmesi 

B) KoĢulları oluĢtuğu hâlde seri muhake-

me usulü uygulanmaksızın iddianame-

nin düzenlenmesi 

C) KoĢulları oluĢtuğu halde önödeme usu-

lü uygulanmaksızın iddianamenin dü-

zenlenmesi 

D) Suçun sübutuna doğrudan etki edecek 

delil toplanmadan iddianamenin düzen-

lenmesi 

E) Kanun’un 170’nci maddesine aykırı 

olarak iddianamenin düzenlenmesi 

 

 

 

 

15. Türk Borçlar Kanunu’na göre haksız 

fiilden doğan borç ilişkisi bakımından 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille baĢ-

kasına zarar veren, bu zararı gidermek-

le yükümlüdür. 

B) Zarar gören, zararını ve zarar verenin 

kusurunu ispat yükü altındadır. 

C) Hâkim, tazminatın kapsamını ve öde-

me biçimini, durumun gereğini ve özel-

likle kusurun ağırlığını göz önüne ala-

rak belirler. 

D) Zarar gören, zararın doğmasında ya da 

artmasında etkili olmuĢsa hâkim taz-

minatı indirebilir veya tamamen kaldı-

rabilir. 

E) Ceza hâkiminin kusurun değerlendi-

rilmesine ve zararın belirlenmesine 

iliĢkin kararı, hukuk hâkimi için bağla-

yıcıdır. 

 

16. Türk Borçlar Kanunu’na göre, haksız 

fiilden doğan bedensel zararlarda, za-

rarın kapsamı, karar verme sırasında 

tam olarak belirlenemiyorsa hâkim, ka-

rarın kesinleşmesinden başlayarak kaç 

yıl içinde, tazminat hükmünü değiştir-

me yetkisini saklı tutabilir? 

 

A) 1 yıl 

B) 2 yıl 

C) 3 yıl  

D) 5 yıl 

E) 10 yıl 

 

 

 

 

17. Yabancı ticaret gemilerinin kıyı boyun-

ca uzanan karasularından engellenme-

den geçme hakkı olarak tanımlanan 

kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ġç iĢlerine karıĢmama yükümlülüğü 

B) Silahlı kuvvet kullanmama yasağı 

C) Zararsız geçiĢ hakkı 

D) Evrensel yargı yetkisi 

E) SoruĢturmama yükümlülüğü 

 

 

 

 

18. 1982 Anayasası’na göre Türkiye Cum-

huriyeti adına yabancı devletlerle ve 

milletlerarası kuruluşlarla yapılacak 

andlaşmaların onaylanmasının uygun 

bulunması yetkisi aşağıdakilerden han-

gisine aittir? 

 

A) CumhurbaĢkanı 

B) DıĢiĢleri Bakanlığı 

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

D) AndlaĢmanın ilgili olduğu bakanlık 

E) AndlaĢmanın yapıldığı ülke büyükelçi-

liği  
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19. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 

35’nci maddesine göre İnsan Hakları 

Mahkemesine iç hukuk yollarının tüke-

tilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin 

karar tarihinden itibaren ne kadar süre 

içinde başvurulması gereklidir? 

 

A) 1 ay 

B) 2 ay 

C) 4 ay 

D) 6 ay 

E) 1 yıl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandı-

rılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifade-

lerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Temel hak ve hürriyetler, özlerine do-

kunulmaksızın sınırlandırılabilir. 

B) Temel hak ve hürriyetler yalnızca Ana-

yasanın ilgili maddelerinde belirtilen 

sebeplere bağlı olarak sınırlandırılabi-

lir. 

C) Temel hak ve hürriyetler kanunla veya 

CumhurbaĢkanlığı kararnamesi ile sı-

nırlandırılabilir. 

D) Sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve 

ruhuna aykırı olamaz. 

E) Sınırlamalar, demokratik toplum düze-

ninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine 

aykırı olamaz. 

 

21. İcra ve İflas Kanunu’na göre haciz yo-

luyla takipte tatiller ve ertelemeler (ta-

likler) bakımından aşağıdaki ifadeler-

den hangisi yanlıştır? 

 

A) Takip ertelemeleri esnasında sürelerin 

iĢlemesi durur. 

B) GüneĢ batmasından bir saat sonra ile 

güneĢin doğmasından bir saat önceye 

kadarki devrede ve tatil günlerinde ta-

kip muameleleri yapılamaz. 

C) Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapı-

labileceği gibi muhafaza tedbirleri de 

alınabilir. 

D) EĢi ve kan ve sıhriyet itibariyle alt veya 

üst soyundan birisi ölen bir borçlu 

aleyhinde takip, ölüm günü ile beraber 

üç gün için ertelenir. 

E) Terekenin borçlarından dolayı ölüm 

günü ile beraber üç gün içinde takip 

geri bırakılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. İcra ve İflas Kanunu’na göre, ilama 

dayalı takip, son muamele üzerinden ne 

kadar sürenin geçmesiyle zamanaşımı-

na uğrar? 

 

A) 1 yıl 

B) 2 yıl 

C) 3 yıl 

D) 5 yıl 

E) 10 yıl 
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23. Aşağıdakilerden hangisi, İş Kanunu 

hükümlerinin uygulanması bakımından 

istisna olarak kabul edilmemektedir? 

 

A) Deniz ve hava taĢıma iĢleri 

B) Halkın faydalanmasına açık veya iĢye-

rinin eklentisi durumunda olan park ve 

bahçe iĢleri 

C) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan ta-

rımla ilgili her çeĢit yapı iĢleri 

D) Ev hizmetleri 

E) 50’den az iĢçi çalıĢtırılan (50 dahil) ta-

rım ve orman iĢlerinin yapıldığı iĢyer-

lerinde ve iĢletmelerindeki iĢ iliĢkileri 

 

 

 

 

24. Türk Ticaret Kanunu’na göre arabulu-

cuya başvurulmasının dava şartı olduğu 

durumlarda, arabulucu, uzatma süresi 

de dâhil olmak üzere görevlendirildiği 

tarihten itibaren ne kadar süre içinde 

yapılan başvuruyu sonuçlandırır? 

 

A) 2 hafta 

B) 4 hafta 

C) 6 hafta 

D) 8 hafta 

E) 10 hafta 

 

 

 

 

 

25. Aşağıdaki şirketlerden hangisi Türk 

Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş de-

ğildir?  

 

A) Kollektif Ģirket 

B) Komandit Ģirket 

C) Anonim Ģirket 

D) Limited Ģirket 

E) Adi Ģirket 

 

26. Devlet organlarının kuruluşu ve temel 

yapılanmasına ilişkin normlar ile sade-

ce genel ilkeleri belirleyerek ayrıntılı 

düzenlemelere yer vermeyen, ayrıntıla-

rın düzenlenmesini kanunlara bırakan 

anayasa türü aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

 

A) Genel Anayasa 

B) Özet Anayasa 

C) Kazuistik Anayasa 

D) Çerçeve Anayasa 

E) Sade Anayasa 

 

 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-

sının “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve 

Ödevler” başlığı altında düzenlenme-

miştir? 

 

A) Eğitim ve öğrenim hakkı  

B) Süreli ve süresiz yayın hakkı   

C) ÇalıĢma hakkı  

D) KamulaĢtırma 

E) Sosyal güvenlik hakkı 

 

 

 

 

28. 1982 Anayasasına göre, gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde, kanunla yet-

kili kılınmış merciin, bir kimsenin özel 

kâğıtları ve eşyasının 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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29. Aşağıdakilerden 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 

 

 

 

30. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-

nunu hükümlerine göre dava açma sü-

resiyle ilgili aşağıdakilerden 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. 

 

 

 

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. 

 

32. “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 işlem hakkında aşağıda-

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. 

 

 

33. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname-

sinde düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı 

Ofisleri” ile ilgili aşağıdaki 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. 

 

 

 

34. Aşağıdakilerden 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 
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35.  

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 İdari Yargılama Usulü Ka-

nunu hükümlerine göre yukarıdaki 

önermelerden hangileri yanlıştır? 

 

A) I ve III 

B) I ve IV 

C) II ve III 

D) II ve IV 

E) I, II ve III 

 

 

36. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-

nunu hükümlerine göre duruşmalara 

ilişkin aşağıdaki 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. 

 

37. Türk Medeni Hukuku’na göre aşağıda-

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 

 

 

 

 

 

 

38. Zilyetliğin “savunma yoluyla” korun-

ması konusunda, Medeni Kanun’un 

981. maddesinde düzenlenmiş olan “sa-

vunma hakkı” ile ilgili olarak aşağıda-

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. 
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39. Aşağıdakilerden 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 

 

40. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza 

Kanunu’nda düzenlenen dava zamana-

şımının 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 

 

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

kastedilenden daha ağır veya başka bir 

neticenin oluşumuna sebebiyet verme-

sidir.” şeklinde tanımlanan kavram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Netice sebebiyle ağırlaĢmıĢ suç 

B) Olası kast 

C) Bilinçli taksir 

D) Hukuka uygunluk nedeni 

E) Ceza sorumluluğunun Ģahsiliği 

42. Aşağıdaki durumların hangisinde söz-

leşmelerin 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 

 

 

 

43. Türk Borçlar Kanunu’na göre aşağıda-

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 

 

 

 

44. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Mil-

letler Sözleşmesi gereğince Birleşmiş 

Milletler örgütünün başlıca 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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45. Türk Borçlar Kanunu’na göre süreye 

bağlı borçlar için ifa zamanı bakımın-

dan aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-

lıştır? 

 

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. 

 

46. Türk Borçlar Kanunu’na göre borçlu-

nun temerrüdü ile ilgili olarak aşağıda-

kilerden hangisi yanlıştır? 

 

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. 

 

47. Aşağıdakilerden 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası 

hukuk kuralları uyarınca devletin cezai 

yetkisini belirleyen ilkelerden biri de-

ğildir? 

 

A) Mutlaklık 

B) Mülkilik 

C) Koruma 

D) ġahsilik 

E) Evrensellik 
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49. “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 aşağıdaki 

kavramlardan hangisine aittir? 

 

A) Münhasır Ekonomik Bölge 

B) Kıt’a Sahanlığı 

C) Balıkçılık Bölgesi 

D) Ġç Sular 

E) BitiĢik Bölge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Aşağıdakilerden hangisi Viyana Ant-

laşmalar Hukuku Sözleşmesine göre 

antlaşmaların 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 

 

51. 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.  

 

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Sel-

çukluları tarafından fethedilen şehirler 

arasında yer almaz? 

 

A) Alanya 

B) Antalya 

C) Sinop 

D) Suğdak 

E) Trabzon 

 

52. Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili 

rejim denemeleri sırasında kurulan 

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuru-

cusu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ali Fuad Cebesoy 

B) Fethi Okyar 

C) Fevzi Çakmak 

D) Rauf Orbay 

E) Refet Bele  

 

53. Osmanlı Devleti’nin kuruluş devri fe-

tihleri kronolojik olarak düşünüldü-

ğünde en son denetim altına alınan 

Anadolu beyliği aşağıdakilerden hangi-

sidir? 

 

A) Aydınoğulları  

B) Germiyanoğulları  

C) Hamitoğulları 

D) Karesioğulları 

E) Ramazanoğulları 
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54. 26 Ağustos 1071 günü gerçekleĢen Ma-

lazgirt SavaĢı’nda Sultan Alparslan’a bağ-

lı Türk ordusu Bizans ordusuna karĢı mu-

azzam bir zafer kazanmıĢtır. Bu zaferden 

sonra Selçuklu ordusunda görev yapan 

komutanlar tarafından Anadolu’da beylik-

ler kurulmuĢ ve böylece Anadolu’nun 

TürkleĢmesi süreci baĢlamıĢtır.  

 

Aşağıdakilerden hangisi 1071 Malazgirt 

Savaşı’nın ardından Anadolu’da kuru-

lan Türk beylikleri arasında gösterile-

mez? 

 

A) DaniĢmendoğulları Beyliği 

B) Saltukoğulları Beyliği 

C) Pervaneoğulları Beyliği 

D) Mengücekoğulları Beyliği 

E) Artukoğulları Beyliği 

 

 

 

 

 

 

 

55. Osmanlı Devleti’nde idari bürokraside 

görev alan kesimler seyfiye, ilmiye ve ka-

lemiye olmak üzere üç ana gruba ayrılmıĢ-

tır. Kabaca bir tanım yapıldığında seyfiye 

sınıfının askerlerden, ilmiye sınıfının 

ilim/hukuk adamlarından, kalemiye sınıfı-

nın ise idari ve mali bürokratlardan oluĢ-

tuğu görülmektedir.  

 

Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangi-

si seyfiye sınıfı mensupları arasında 

gösterilemez?  

 

A) Sancakbeyi 

B) Kaptan-ı Derya 

C) Yeniçeri Ağası 

D) Reisülküttab 

E) SubaĢı 

 

56. Ġlk olarak Kırım SavaĢı sırasında baĢvuru-

lan dıĢ borç alma yöntemi kısa sürede 

Osmanlı ekonomisinin döndürülemez bir 

borç sarmalı içine girmesine neden olmuĢ-

tur. Devlet 20 Aralık 1881 günü ilan edi-

len Muharrem Kararnamesi ile borçları 

ödeyemediğini ilan etmiĢ ve devletin iflası 

neticesinde alacaklı devletlerin borçları 

için yeni bir idare kurulmuĢtur.  

 

Avrupalı devletlerin borçlarını tahsil 

edebilmesi için kurulan idare aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Tekalif-i Milliye  

B) Düyun-ı Umumiye  

C) Kanun-ı Esasi 

D) TeĢkilat-ı Umumiye 

E) Mülkiye-i Ġktisadiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. 1919 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen 

Sivas Kongresi’nin ardından çıkartıl-

maya başlanan ve Milli Mücadele’nin 

sesi olarak Türk Milletinin haklı dava-

sının temsilciliği gibi önemli bir misyo-

nu üstlenen gazetenin ismi aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Ġrade-i Milliye 

B) Tasvir-i Efkar 

C) Takvim-i Vekayi 

D) Cumhuriyet 

E) Milliyet 
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58. Türkiye’nin komşuları ile olan bazı 

sınırları akarsulardan geçmektedir. Bu 

duruma örnek teşkil eden ve Türkiye ile 

Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan 

akarsu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Aras 

B) Asi  

C) Çoruh 

D) Meriç 

E) Tuna 

 

59. Türkiye’de özellikle 1980’lerden sonra 

kırsal kesimden Ģehirlere doğru çok çeĢitli 

nedenlerle göç yapılmaktadır. Ülkemizde 

yoğun olarak göç alan illerden biri de An-

talya’dır.  

 

Buna göre, Antalya’nın göç almasında 

etkili olan birincil neden aşağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Turizm 

B) Ticaret 

C) Sanayi 

D) UlaĢım 

E) Tarım 

 

60. Dünya üzerinde akarsuların bulunduğu 

bölgeler hem suyun hem de verimli tarım 

alanların varlığına bağlı olarak geçmiĢten 

beri yerleĢme ve uygarlık açısından önem-

li alanlar olmuĢtur. Bu alanlardan biri de 

Mezopotamya olarak adlandırılan alandır.  

 

Buna göre, Mezopotamya olarak ad-

landırılan bölge aşağıdaki akarsuların 

hangileri arasında yer alır? 

 

A) Çoruh ve Aras 

B) Fırat ve Dicle 

C) HarĢit ve Kızılırmak 

D) Seyhan ve Ceyhan 

E) Sakarya ve Filyos 

 

61. And dağları üzerinde yer alan ve 2007 

tarihinden itibaren Dünyanın Yeni Yedi 

Harikası'ndan biri olarak adlandırılan 

Machu Picchu, aşağıdaki ülkelerin 

hangisinde yer almaktadır? 

 

A) Arjantin 

B) Ekvador 

C) Meksika 

D) Peru 

E) ġili 

 

 

 

62. Güneydoğu Asya’nın yağış rejimini 

oluşturan, yaz ve kış olmak üzere iki ti-

pi bulunan, bol yağışlı olarak bilinen ik-

lim tipi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ekvatoral 

B) Muson 

C) Savan 

D) Step 

E) Tundra 

 

 

 

 

63. 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 aşağıdaki ülkelerden hangisi 

eski Yugoslavya’dan ayrılan ülkelerden 

biri değildir? 

 

A) Arnavutluk 

B) Bosna Hersek 

C) Kosova 

D) Sırbistan 

E) Slovenya 
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64. Aşağıdak lerden hang s  anayasada ki-

ş n n hakları ve ödevler  arasında yer 

almaktadır?  

 

A) ÇalıĢma hakkı 

B) D lekçe hakkı  

C) Ġspat hakkı 

D) Kamu hizmetlerine girme hakkı  

E) Eğitim ve öğrenim hakkı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Türk ye’de 2010’da referandumla kabul 

edilen anayasa paketinde “bireyin anaya-

sada güvence altına alınan temel hakları-

nın anayasal veya yasal düzenlemelerle 

öngörülen usul ve Ģek lle korunmasını” 

 fade eden b reysel baĢvuru hakkı hukuk 

s stem m zde kabul ed lm Ģt r.  

 

Aşağıdakilerin hangisi gerçekleştiğinde 

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru 

yapılabilir? 

 

A) Ġç hukuk yolunun sonuna kadar tak p 

edilmiĢ olması 

B) Kamusal tüzel kiĢi statüsüne sahip 

olunması  

C) Ġlk kademe mahkemede karar verilmiĢ 

olması 

D) Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesine 

baĢvuru yapılmıĢ olması 

E) Ġlk baĢvurunun Anayasa mahkemesine 

yapılmıĢ olması 

 

66. Aşağıdakilerden hangisi pozitif hukuk 

metinlerinden biri değildir? 

 

A) Kanun 

B) Tüzük  

C) Yönetmelik 

D) Genelge 

E) Ġlke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. “Referandum” kavramının tanımı aşa-

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 
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68.  

I. Ġstinaf 

II. Temyiz 

III. Ġtiraz 

 

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri 

Mahkeme tarafından verilen ara karar-

lar ile yargılamayı bitiren nihai karar-

ların hukuka uygun olmadığının düşü-

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Aşağıdak lerden hang s  399 sayılı Ka-

nun Hükmünde Kararname’de 

sözleşmel  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. 

 

70. 29 Nisan 2021’de uzaya fırlatılan ancak 

daha sonra kontrolden çıkan Long 

March 5B tipi roket aşağıdaki ülkelerin 

hangisine ait uzay istasyonu modülünü 

taşımaktaydı? 

 

A) Japonya 

B) Yeni Zelanda 

C) Çin 

D) Rusya 

E) Hindistan 

 

 

71. 16 Şubat 2021’de hayatını kaybeden 

İnsan İnsana, İçimizdeki Çocuk, Savaş-

çı ve Hayat öyküsünü anlatan İnsanı 

Ararken Damdan Düşen Psikolog gibi 

kitapları olan Türk psikolog, yazar ve 

bilim insanı aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

 

A) Doğan Cüceloğlu 

B) Suna Tanaltay 

C) Üstün Dökmen 

D) Acar BaltaĢ 

E) Yıldırım Güneri 

 

 

 

72. Son yıllarda ülkemizde içme ve kullanma 

suyu temin etme yanında sulama, elektrik 

elde etme ve taĢkın önleme gibi amaçlarla 

yapılan baraj sayısı çok hızlı bir Ģekilde 

artmıĢtır.  

 

Bunlardan biri olan Deriner barajı aşa-

ğıdaki akarsuların hangisi üzerinde in-

şa edilmiştir? 

 

A) Aras 

B) Çoruh 

C) Dicle 

D) Fırat 

E) Kızılırmak 
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73. 2020 yılında ilk kez BirleĢmiĢ Milletler 

75. Genel Kurul BaĢkanlığına bir Türk 

büyükelçi seçilmiĢtir.  

 

Bu isim aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Volkan Bozkır  

B) Uluç Özülker 

C) Özden Sanberk 

D) Faruk Kaymakçı 

E) Cem Duna 

 

 

 

 

74. 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 aşa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) Gökçen 

B) Gökmen 

C) Göktürk 

D) Gözcü 

E) Gözetmen 

 

 

 

 

75. Vatikan'ın internet üzerinden paylaştığı 

dijital yazıtlarda daha önce gün yüzüne 

çıkmamış 200'e yakın şiirinin bulundu-

ğu divanı ortaya çıkan Türk mutasavvı-

fı ve halk ozanı aşağıdakilerden hangi-

sidir? 

 

A) Hacı Bayram-ı Veli 

B) Hacı BektaĢ-ı Veli 

C) Mevlana Celaleddin Rumi 

D) Seyyid Ġmadettin Nesimî 

E) Yunus Emre 

 

76. Aşağıdakilerden hangisi noktalama 

işaretleri 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. Aşağıdaki 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. Aşağıdakilerin hangisinde bir duyuya 

ilişkin kavramın başka 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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79. Aşağıdaki 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. 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 eleştirilen durum aşağıdaki-

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  

 

81. “Henüz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde “şimdi” anlamında kulla-

nılmıştır? 

 

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.  

 

 

 

 

82. Sağlıklı beslenmek pek de kolay değil 

aslında( ) Her gün protein( ) yağ( ) kar-

bonhidrat almak gerekiyor( ) Bunları alır-

ken de oranlarına dikkat etmek gerekiyor( 

) 

 

Yukarıdaki parçada parantezle gösteri-

len yerlere aşağıdaki noktalama işaret-

lerinden sırayla hangisi getirilmelidir?  

 

A) (.) (,) (,) (.) (.) 

B) (?) (,) (,) (.) (.) 

C) (!) (;) (,) (.) (.) 

D) (.) (;) (;) (.) (!) 

E) (:) (,) (,) (.) (.) 

 

 

 

 

83. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 

yazım yanlışı vardır?  

 

A) Çocukluğum minik bir gece konduda 

geçti. 

B) Tatlılar arasında en sevdiğim Ģekerpa-

re. 

C) Bahçedeki hanımelinin kokusunu çok 

sever. 

D) AkĢam yemeğinde karnıyarık varmıĢ.  

E) Huzurevine gidip gönüllü olarak çalıĢı-

yor. 
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84. “Herkesin bildiği bir gerçek, yalan yan-

lış sözlerle değiştirilemez.” anlamında 

kullanılan atasözü aşağıdakilerden 

hangisidir?   

 

A) Güne göre kürk giyinmek gerek.  

B) GüneĢ girmeyen eve doktor girer.  

C) GüneĢ balçıkla sıvanmaz.  

D) Gün doğmadan neler doğar. 

E) Gülme komĢuna, gelir baĢına.  

 

 

 

 

85. Söylenmesi olumsuz hisler uyandıran bazı 

kelimelerin yerine daha olumlu, hoĢa gi-

den kelimeler kullanılır.   

 

Bu açıklamanın örneği aşağıdaki cüm-

lelerin hangisinde bulunmaktadır? 

 

A) Bunca olaydan sonra onun yüzüne ba-

kamazdım.  

B) Onu toprağa veriĢimizin üzerinden üç 

ay geçti.  

C) Ġstediğini söyleyen insanlar istemedik-

lerini iĢitir. 

D) Aynada kendini dev görenler çabuk yo-

rulurlar. 

E) Belki de hiç görmediği insanlarla ye-

mek yiyecekti. 

 

 

 

 

 

86. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır?  

 

A) Benim de ödevlerim vardı ama yaptım.  

B) Yoldan Ģirin mi Ģirin bir ördek geçti.  

C) Ahmet de bizimle sinemaya geliyor.  

D) Senin ki bizimkinden daha güzel bence. 

E) Dergideki her sayfayı sabırla okudum.  

 

87. (I) Kendisi bir renk cambazıdır. (II) Du-

varlar ve tuvaller onun yaĢam yeridir âde-

ta. (III) Son yıllardaki yükseliĢi de sebep-

siz değildir. (IV) O, kalbindeki canlı duy-

gularla boyar beyaz zemini. (V) Resimle-

rinde doğaya da yeni boyutlar katmaya ça-

lıĢır. 

 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 

hangisinde ressamın amacından söz 

edilmiştir? 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 88. a bir tam sayı olmak üzere 3a − 5 ve 

2a + 8 ardıĢık çift tam sayılardır.  

 

Buna göre a sayısının alabileceği değer-

lerin çarpımı aşağıdakilerden hangisine 

eşittir? 

 

 A)130  

 B) 143  

 C) 150  

 D)165 

 E) 180 
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 89. a ve b pozitif tam sayılardır. 

 

𝟗𝐚𝟐 − 𝟒𝐛𝟐 = 𝟏𝟕 olduğuna göre 𝐚 ∙ 𝐛  

çarpımının değeri kaçtır? 

 

 A)12  

 B) 13 

 C) 15  

 D)17  

 E) 18 

 

 

 

 Tamamı 600 km olan yolu 6 saatte giden 90.

bir araç sürücüsü otoyolda saatte ortalama 

120 km hızla gittiğini ancak otoyol dıĢın-

da hızının saatte ortalama 90 km olduğunu 

söylemiĢtir.  

 

Buna göre sürücü otoyolda kaç saat yol 

almıştır? 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

 

 

 

 91. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ∗  

iĢlemi, her a ve b gerçel sayısı için  

a ∗ b = a2 − 4ab + 4b2 Ģeklinde tanımla-

nıyor.  

 

Buna göre 𝟑 ∗ (𝟒 ∗ 𝟐)  işleminin sonucu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 A)3  

 B) 6 

 C) 9 

 D)11  

 E) 19 

 

 

 92. Bir torbanın içerisinde 10 tane kırmızı 

bilye, 8 tane beyaz bilye ve 5 tane sarı bil-

ye bulunmaktadır. 

 

Torbadan rasgele bir bilye çekildiğinde 

bu bilyenin beyaz olmama olasılığı kaç-

tır? 

 

 A)5/18 

 B) 8/23 

 C) 8/15 

 D)13/23 

 E) 15/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

doğal sayılardır.  

 

(𝐚𝐛𝐜) − (𝐚𝐛) = 𝟐𝟑𝟒 olduğuna göre       

𝐚+ 𝐛+ 𝐜 toplamının alabileceği en bü-

yük değer aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 A)14 

 B) 15 

 C) 16 

 D)17 

 E) 18  
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 94. 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 

 

 

 

 95. Bir işi Ali tek başına 9 saatte, Ayşe ise 

tek başına 18 saatte bitiriyor. İkisi bir-

likte 3 saat çalıştıktan sonra Ali işi bı-

rakıyor. Kalan işi Ayşe kaç saatte biti-

rir? 

 

 A)3 

 B) 6 

 C) 9 

 D)12 

 E) 15 

 

 

 

 96. 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 başlangıçta sepette kaç 

tane beyaz yumurta vardır? 

 

 A)80 

 B) 90 

 C) 110 

 D)120 

 E) 130 

 

 97. 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 kişi olduğu-

na göre sadece İngilizce bilen kaç kişi 

vardır? 

 

 A)10 

 B) 12 

 C) 13 

 D)14 

 E) 15  

 

 

 

 

 

 

 

 98.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekle göre ABC eşkenar 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 
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99.  

 

 

 

 

 

 

Şekle 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 

 

 

 

 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekilde ABCDE düzgün beĢgendir. 

    =      olduğuna göre     

 (   ̂) =   kaçtır? 

 

 A) 42 

 B) 50 

 C) 52  

 D) 54 

 E) 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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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. 

 

  


