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ALANLAR

SORU SAYISI

Mesleki Alan

60

Genel Kültür/Genel Yetenek

20

ETKB’nin Görev Alanı

20
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2.
3.
4.

TOPLAM SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ
(DAKİKA)

100

120

ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında sözlük, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda
bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Puanlama; yanlış cevap sayısının dörtte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak elde edilecek geçerli
cevaplar üzerinden yapılacağı için cevap kâğıdı üzerinde rastgele cevaplama yapmayınız.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A

İDARİ BİLİMLER
1. 1970’li yıllarda ortaya çıkmış, devletleri güç

4. Birinci Dünya Savaşı sonrasında özgün bir ça-

arttırmaya zorlayan faktörün insan doğasındaki kötülük değil, uluslararası sistemdeki anarşik durum olduğunu savunan ve sistemdeki
devletlerden yola çıkarak uluslararası sistemi
açıklamaya çalışan Uluslararası İlişkiler Teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liberalizm
C) Realizm		

lışma alanı olarak doğan Uluslararası İlişkiler
disiplininin bir asırlık tarihinde ortaya çıkmış
büyük tartışmalardan ilki aşağıdaki hangi iki
Uluslararası İlişkiler Teorisi arasında meydana
gelmiştir?
A) Gelenekselcilik-Davranışsalcılık
B) Neoliberalizm-Neorealizm
C) Pozitivizm-Postpozitivizm
D) İdealizm-Realizm

B) Neo-realizm
D) İnşacılık

2. Devlet merkezli bir analizi benimseyen dü-

5. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Hukukun

şünce okullarına bir tepki olarak ortaya çıkan
plüralist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

dayanağı konusunda uluslararası hukukçular
tarafından ortaya atılan iradeci ve objektivist
kuramlardan birisi değildir?

A) Uluslararası ilişkilerin aktörleri arasında devletin yanında birey, ulusal ve uluslararası baskı
grupları, uluslar-aşırı ve uluslar arası örgütler
vardır.
B) Devletin altında alt örgütlenmeler vardır, bütünü oluşturan bu parçalar dış politika oluşumunda ayrı ayrı etkilere ve rollere sahiptirler
C) Sadece askerî ve güvenlik konuları değil
sağlık, enerji, çevre kirliliği, nüfus artışı gibi
konular da uluslararası ilişkilerin ana gündemini teşkil etmektedir.
D) Devlet uluslararası anarşik ortamda varlığını
sürdürme mücadelesi veren rasyonel aktörlerdir. Uluslararası ilişkilerde belirsizlik ve güvensizlik devletlerin işbirliğini engeller.

A) Spekülatif Kuram
B) Bio-Sosyolojik Kuram
C) Birleşik İrade Kuramı
D) Kendi Kendini Sınırlama Kuramı

6. Aşağıdaki devletlerden hangisi sürekli tarafsızlık statüsündedir?
A) Türkiye		
C) Danimarka

B) Avusturya
D) Arjantin

7. Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu veya ulus-

3. Aşağıdaki uluslararası ilişkiler teorilerinden

lar ötesi ticaret ortaklıklarında ortaya çıkabilecek uyrukluk sorunu ile ilgili dikkate alınan
hususlardan birisi değildir?

hangisi devleti uluslararası politikanın temel
ve tek aktörü olarak kabul eden devlet merkezli uluslararası ilişkiler teorilerinden birisi
değildir?

A) Tüzel kişiliği kuran hukuk
B) Sermayenin bulunduğu yer
C) Tüzel kişiliğin merkezi
D) Tüzel kişiliğin büyüklüğü

A) Sistem Teorisi
B) Jeopolitik Teori
C) Transnasyonalizm Teorisi
D) Uluslararası Rejim Teorisi
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A

İDARİ BİLİMLER
8. Aşağıdaki su yollarından hangisi herhangi bir

12. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile

uluslararası su yolu rejiminin konusunu oluşturmamaktadır?
A) Korent Kanalı
C) Panama Kanalı

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 21 üyesi vardır.
B) Merkezi Pekin’dedir.
C) 1994 yılında kurulmuştur.
D) Örgütün en yüksek karar organı Devlet ve
Hükümet Başkanları Zirvesi, Bakanlar Kurulu,
Yürütme Kurulu Sekretaryasıdır.

B) Kiel Kanalı
D) Çanakkale Boğazı

9. Yabancı Kuvvetlerin Türkiye Limanlarını, Hava
Üslerini ve Hava Alanlarını Ziyaret Etmesi
Konusundaki Yönetmelik’e göre yabancı hava
kuvvetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin havaalanlarını ve üslerini ziyaret edebilmesi için,
en az kaç gün önceden diplomatik kanaldan
Hükûmetten izin alması gerekmektedir?
A) 5

B) 10

C) 15

13. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlere

bağlı uzmanlık kurumlarından birisi değildir?
A) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
B) Uluslararası Çalışma Örgütü
C) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü
D) Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı

D) 20

10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Karadeniz İşbirliği Örgütü’ne üye değildir?

A) Yunanistan
C) Türkiye		

14. Avrupa bütünleşmesinin hukuksal temel-

B) Arnavutluk
D) Bosna-Hersek

leri, 1951 tarihli Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu’nu başlatan Paris Antlaşması ve
1957 tarihli ‘Avrupa Ekonomik Topluluğu’
ve ‘Atom Enerjisi Topluluğu’nu kuran Roma
Antlaşması ile atılmıştır. Aşağıdaki ülkelerden
hangisi bu antlaşmalara imza atan kurucu
devletlerden birisi değildir?

11. Birleşmiş Milletler’in üye devletler arası

uyuşmazlıkları, örgüt içi hukuksal sorunları,
uzmanlık kuruluşlarının danışma faaliyetlerini
çözüme kavuşturmakla görevli organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danimarka
C) Fransa		

A) Nürnberg Mahkemeleri
B) Uluslararası Adalet Divanı
C) Uluslararası Ceza Mahkemesi
D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

B) Hollanda
D) Lüksemburg

15. Aşağıdakilerden hangisi 1985 tarihli Schen-

gen Anlaşması’na taraf olmayan devletlerden
birisidir?
A) Almanya
C) İrlanda		
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B) Belçika
D) Hollanda

A

İDARİ BİLİMLER
16. Türkiye’ye Avrupa Birliği’ne ‘aday ülke’ statüsünün verildiği zirve aşağıdakilerden hangisidir?

19 - 20. soruların çözümü için aşağıda verilen
bilgiyi dikkate alınız.

A) Amsterdam Zirvesi
B) Helsinki Zirvesi
C) Maastricht Zirvesi
D) Nice Zirvesi

Dünya fiyatlarını etkileyemeyen X ülkesindeki
pirinç arz ve talep fonksiyonları ile pirince ait
dünya fiyatı aşağıda yer almaktadır:
P = 0.2Q – 26
P = 100 – 0.25Q
PW = 10$

17. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Komisyonu’nun

19. X ülkesinde pirince % 20 oranında gümrük

görevlerinden birisi değildir?

tarifesi uygulanırsa, tüketici fazlasındaki değişim ne kadar olur?

A) Avrupa Birliği’nin yasalarını, bütçesini ve programlarını uygulamak
B) Adalet Divanı ile birlikte antlaşmalara uyulmasını ve AB hukukunun uygulanmasını gözetmek
C) AB’yi uluslararası alanda temsil etmek, özellikle ticari ve ekonomik konulardaki uluslararası
anlaşmaları müzakere etmek
D) Avrupa Antlaşmaları’nın hukuka uygun biçimde yorumlanması ve uygulanmasını sağlamak

A) 1424 $		
C) -712 $		

B) -356 $
D) -1424 $

20. X ülkesine yönelik pirinç ithalatını ortadan

kaldırmak için gerekli yasaklayıcı tarife oranı
ne kadardır?
A) % 200 B) % 100

C) % 50

D) % 20

18. Avrupa Ekonomik Topluluğu aşağıdaki olay-

lardan hangisi ile ekonomik birleşmenin son
aşaması olan ekonomik ve parasal birlik aşamasına gelmiştir?

21. Ricardo-tipi karşılaştırmalı üstünlük modelinin
varsayımları göz önünde bulundurulduğunda
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Maastricht Antlaşması
B) Cenevre Antlaşması
C) Lizbon Antlaşması
D) Nice Antlaşması

A) Malların mübadele değerleri emek içerikleriyle
belirlenmektedir.
B) İş gücü gerek yurt içinde, gerek uluslararası
düzeyde tam hareketlidir.
C) Bütün piyasalarda tam rekabet vardır.
D) Tek üretim faktörü emektir.

22. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin işlevlerinden birisi değildir?
A) Bütçeleme
C) Örgütleme
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B) Planlama
D) İletişim Sağlama

A

İDARİ BİLİMLER
23. “Sınırlı rasyonalite”yi konu alan “Yönetsel

27. Aşağıdakilerden hangisi şart idari işlemdir?

Davranış” adlı kitap aşağıdaki düşünürlerden
hangisi tarafından yazılmıştır?

A) Tarh işlemi
B) Not verme işlemi
C) Okula kayıt etme işlemi
D) Disiplin cezası kesme işlemi

A) Max Weber
B) Herbert A. Simon
C) Woodrow Wilson
D) Frederick W. Taylor

28. Yetki devrine ilişkin olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

24. Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetimi
sistemi içerisinde yürütme organının bir parçası olarak görülemez?

A) Yetkiyi devralan makamdaki görevli kişi değişse bile yetki o makamda kalır.
B) Yetki devri kaldırılmadığı sürece devreden
makam bu yetkiyi kullanamaz.
C) Soyut biçimde bir makamdan diğerine yapılır.
D) Kişi ayrıldığı zaman yetki devri de sona erer.

A) Cumhurbaşkanlığı
B) Bakanlar Kurulu
C) Danıştay
D) Bakanlıklar

29. Aşağıdakilerden hangisi mahalli idareler kap-

25. Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetimi

samında yer almamaktadır?

sisteminin örgütlenmesini belirleyen anayasal
ilkelerden birisi değildir?

A) İl idaresi
C) Köy yönetimi

A) Hizmette yerellik ilkesi
B) Merkezden yönetim ilkesi
C) Yerinden yönetim ilkesi
D) Yetki genişliği ilkesi

B) İl özel idaresi
D) Belediyeler

30. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Vali istisnai memurdur.
B) Yetki genişliği ilkesi kaymakamlara tanınmamıştır.
C) İlgilinin savunması alınmadan disiplin cezası
verilemez.
D) Kaymakam olağanüstü durumlarda askerî
birliklerden yardım isteyebilir.

26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki yerel

yönetimlerin genel karakteristiklerinden birisi
değildir?
A) Yerel yönetimler idari ve mali açıdan özerktir.
B) Yerel yönetimler merkezi yönetimin taşradaki
uzantılarıdır.
C) Yerel yönetimlerin karar organları doğrudan
halk tarafından seçilir.
D) Yerel yönetimlerin kamu tüzel kişilikleri vardır.
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İDARİ BİLİMLER
31. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası örf ve

A

34. UCM’nin (Uluslararası Ceza Mahkemesi)

adet hukuku kurallarının oluşum koşullarındandır?

zaman bakımından yetkisi (ratione temporis)
nasıl belirlenmiştir?

A) Devletlerin ulusal sistemlerinde de uygulanıyor
olmak
B) Aynı yönde sürekli tekrarlanan davranışların
hukukun gereği olarak yapıldığı inancı-(Opinio
Iuris Necessitatis)
C) Pacta Sund Servanda niteliğinde olmak
D) İstenildiği zaman uygulanmak

A) UCM savcısının başvuru dosyasını mahkemeye sevketmesi üzerine yargı yetkisi doğacaktır.
B) UCM, Roma Statüsü yürürlüğe girdikten sonra
işlenen suçlar bakımından yetkili olacaktır.
C) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne suç duyurusu yapıldığı andan itibaren yetki başlayacaktır.
D) Soykırım suçları bakımından 1951 tarihli Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde yetki kullanılabilecek, diğer suçlar bakımından ise Roma
Statüsü’nün yürürlük tarihi esas alınacaktır.

32. Aşağıdakilerden hangisi, bir devletin diğer

bir devlete yönelik saldırısı neticesi ortaya
çıkan zarardan dolayı sorumlu tutulmamasına
hukuksal zemin teşkil edebilir?

35. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da tanımlandığına göre bir yüksek yargı organı değildir?

A) Pacta Sund Servanda
B) Rebus Sic Stantibus
C) Meşru Müdafaa
D) Res Judicata

A) Sayıştay
B) Askerî Yargıtay
C) Uyuşmazlık Mahkemesi
D) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

33. Avrupa Birliği ile üye devletlerin ortak eylem

alanlarında eylem önceliğini üye devletlere
veren ve Avrupa Birliği’nin sadece “üye devletlerin yeterli olarak düzenleyemeyeceği ve
dolayısıyla Avrupa Birliği’nin daha iyi düzenleyebileceği” alanlarda müdahalede bulunmasını öngören ilke, aşağıdakilerden hangisidir?

36. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa ile görev-

lendirilmiş Uyuşmazlık Mahkemesinin yetkisi
dışındadır?
A) Askerî yargı birimleri arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili durumlar
B) Adli yargı birimleri arasındaki olumsuz görev
uyuşmazlıkları ile ilgili durumlar
C) Adli yargı birimleri arasındaki olumlu görev
uyuşmazlıkları ile ilgili durumlar
D) Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalardaki uyuşmazlıklarla ilgili
durumlar

A) Özerklik Şartı İlkesi
B) Federal Devlet İlkesi
C) Silahların Eşitliği İlkesi
D) Yetki İkamesi olarak da anılan Subsidiarite
İlkesi

6

İDARİ BİLİMLER
37. Anayasa Mahkemesine başvuru ile ilgili

A

40. Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının

olarak 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

isteği olmasına rağmen aşağıdaki kuruluşlardan
hangisinde inceleme ve araştırma yapamaz?
A) Kamuya yararlı derneklerde
B) İşçi ve işveren meslek kuruluşlarında
C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda
D) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında

A) Herkes Anayasa’da güvence altına alınmış
temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin
kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru
yapabilir.
B) Sadece tüzel kişiler Anayasa’da güvence
altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden
herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal
edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine
bireysel başvuru yapabilir.
C) Herkes Anayasa’da güvence altına alınmış
temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi
birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği
iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel
başvuru yapabilir.
D) Sadece tüzel kişiler Anayasa’da güvence
altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından
ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine
bireysel başvuru yapabilir.

41. Memurlar ve diğer kamu görevlilerine disiplin
cezası verilebilmesinin ‘olmazsa olmaz koşulu’ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceza verilecek kişi hakkında kesinleşmiş yargı
davasının bulunması
B) Ceza verilecek kişi hakkında yazılı bir şikâyet
dilekçesinin bulunması
C) Disiplin kovuşturmasının yapılabilmesi için ilgili
mülki amirin izninin alınması
D) Ceza verilecek kişinin savunma hakkını kullanmış olması

42. Kamu yönetiminde özel kesim kuruluşlarının

yönetim ilke ve yöntemlerinin aynen uygulanması gerektiğini savunan akıma genel olarak
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

38. Aşağıdaki denetim yollarından hangisi

hükûmetin düşmesiyle sonuçlanabilir?
A) Gensoru
B) Genel görüşme
C) Meclis araştırması
D) Meclis soruşturması

A) Post-modern yönetim okulu
B) Kamu işletmeciliği okulu
C) Özelleştirmeci okul
D) Yönetişim okulu

39. Bir kamu kurumunun mensuplarına verilen

43. Klasik liberal öğretiye göre aşağıdakilerden

cezalara ne ad verilir?
A) İdari ceza
C) Kurumsal ceza

hangisi devletin temel görevleri arasında
değildir?

B) Disiplin cezası
D) Kurumsal yaptırım

A) Vatandaşlar arasında gelir dağılımının eşitlenmesi
B) Ulusal savunmanın sağlanması
C) Mülkiyetlerin korunması
D) Adaletin sağlanması
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İDARİ BİLİMLER
44. Dünya Bankası temsilcilerinden biri, ‘Az geliş-

48. Aşağıdaki klasik kuramcılardan hangisi

miş ülkeler, ancak ve ancak, endüstrileşmiş
ülkelerin kültürel normlarını ve örgütsel prensiplerini benimseyerek kalkınabilirler’ ifadesini kullanarak, aşağıdaki uluslararası ilişkiler
kuramlarından hangisini örneklemiş olur?

Uluslararası İlişkiler kuramının öncülerinden
sayılmaz?
A) Tychudydes
C) Hobbes		

A) Modernizasyon kuramı
B) Bağımlılık kuramı
C) Post-Fordizm
D) İdealizm

B) Aristo
D) Machievelli

49. Uluslararası Suç Mahkemesi aşağıdakilerden
hangisiyle ilgilenir?

A) Yasa dışı uluslararası finansal işlemler
B) Uluslararası davalarla ilgilenen ulusal mahkemeler
C) Soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı
işlenen suçlar
D) Dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşanan
insan hakları ihlalleri

45. Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası ilişkiler

kuramında ‘neo-neo tartışması’ olarak bilinen
tartışmayla ilintili değildir?
A) Tartışmanın özünde Neorealist ve Neoliberal okula mensup teorisyenlerin uluslararası
sistemin doğasına bakış açılarındaki farklılık
yatmaktadır.
B) Tartışmanın iki tarafı da, ulus devleti temel
analiz nesnesi olarak kabul eder.
C) Tartışmanın tarafları, ‘güç’ kavramına farklı
yaklaşırlar.
D) Literatürde ‘ikinci tartışma’ olarak da bilinir.

50. Günümüzde Birleşmiş Milletlerin üç temel

taşını oluşturan prensipler aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Küresel kimlik, ortak kültür, insan hakları
B) Güvenlik, ekonomik kalkınma, insan hakları
C) İnsan hakları, yoksulluğun azaltılması, çatışmaların engellenmesi
D) Ekonomik kalkınma, demokratik yönetim, devlet bağımsızlığı

46. Aşağıdakilerden hangisi realist değildir?
A) Edward H. Carr
B) Stephen M.Walt
C) Alexander Wendt
D) John J. Mearsheimer

51. “Washington Uzlaşması” ne demektir?
A) Dış politikayla ilgili meselelerde
Washington’da yapılan uzlaşma
B) IMF ve Dünya Bankasının başını çektiği,
dünya çapında kalkınma için öngörülen liberal
ekonomik reform kılavuzu
C) ABD’nin ekonomisi için uyguladığı neoliberal
kalkınma prensipleri
D) Avrupa’daki ekonomik büyüme için hazırlanan
politikalar

47. Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi, Eleştirel
Kuram’ın temsilcisi sayılamaz?
A) Hedley Bull
B) Richard Ashley
C) Andrew Linklater
D) David Campbell
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52. Aşağıdakilerden hangisi BM Genel Sekreteri

A

56. Avrupa Birliği’nin, Afrika-Karayip-Pasifik

için en doğru seçenektir?

Ülkeleri ile ticari ilişkilerini düzenleyen temel
anlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Acil durumlarda, Birleşmis Milletler adına,
kimseye danışmadan savaş ilan etme hakkına
sahiptir.
B) Amerikan politikalarının mümkün olduğunca
sınırlanmasından sorumludur.
C) Üye devletlerden demokratik olmayan yöneticilerinden kurtulmalarını ister.
D) Resmî gücü sınırlıdır ve görevindeki başarısı
önemli ölçüde kişisel diplomatik yeteneklerine
dayanır.

A) Korfu Anlaşması
B) Barselona Bildirgesi
C) Cotonou Anlaşması
D) Porto Novo Anlaşması

57. Sabit fırsat maliyetleri varsayımının en önemli
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretimde değişen verimlilikler
B) Tam uzmanlaşma ile sonuçlanması
C) Kaynak aktarımında kısıtlamalar getirmesi
D) Faktör birimleri arasında kalite farklılıkları
doğurması

53. Petersberg Görevleri, Avrupa Birliği’nin hangi
alandaki etkinliği ile ilgilidir?
A) Adalet		
C) Güvenlik

B) Çevre
D) Ortak Pazar

58. Aşağıdakilerden hangisi ithalat kotalarının
özelliklerinden biri değildir?

54. Aşağıdaki girişimlerden hangisi Avrupa Para
Birliği (APB)’ne üç aşamalı bir geçişi öngörmektedir?

A) Ticareti caydırıcı etkisi olabilir.
B) Yerli sanayi dış rekabetten koruyabilir.
C) Ödemeler bilançosu açıklarını kapatabilir.
D) İthalat kotaları gümrük tarifelerine göre daha
esnek uygulamalardır.

A) Barselona Raporu
B) Werner Raporu
C) Schuman Planı
D) Delors Raporu

59. Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin
Teorisinin varsayımlarından biri değildir?

55. Ülkemizde de Avrupa Günü olarak kutlanan 9
Mayıs tarihi, neyi temsil eder?

A) Üretimde ölçeğe göre değişken verim vardır.
B) Bağıl faktör oranları mal farklılaşmasının temel
nedenidir.
C) Bir malın üretim fonksiyonu ülkeden ülkeye
değişmez.
D) Ülkeler arasındaki temel fark faktör donatımlarıdır.

A) 1950’deki Schuman Deklarasyonu’nu
B) 1992’de Maastricht Anlaşması’nın imzalanmasını
C) 1957’de Avupa Topluluğu’nu kuran Roma
Anlaşması’nı
D) 1979’da Avrupa Parlamentosu’nun kurulmasını
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60. Aşağıdakilerden hangisi ithal ikameci sanayi-

64. (I) Edebiyatımızın hâlihazırdaki en büyük

leşmenin yol açtığı sorunlardan biri değildir?

sorunlarından birinin “eleştiri eksikliği” olduğunu düşünüyorum. (II) Sadece bugüne özgü
değil aslında bu mesele, geçmişten bu yana
en büyük zaafı olmuştur Türk edebiyatının.
(III) Okuyucu yoksunluğunun da yazar azlığının da temelinde söz konusu noksanlığımız
yatıyor olabilir. (IV) Okuma yazma oranı düşük
toplumlarda dünya çapında tanınmış yazarlar
yetişmediği gibi eleştirmensiz ortamlardan da
kaliteli ürünler alınmaz.

A) Rant bulma faaliyetlerini arttırır.
B) İhracat gelirlerinde azalma görülür.
C) Devlet denetiminin azalmasına yol açar.
D) Dış borçlarda artış görülür.

61. “İnsanları görünüşüne göre değerlendirmenin

Bu paragraftaki numaralandırılmış cümlelerin
hangisinde “ihtimal” söz konusudur?

yanlış olacağı” anlamını içeren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) I

A) Sen ağa, ben ağa; inekleri kim sağa?
B) Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.
C) Esrik devenin çulu eğri gerek.
D) Kepenek altında er yatar.

B) II

C) III

D) IV

65. “Yazdığına yüreğini koymayan yazar, kandırsa
da doyuramaz, seslense de uyaramaz.” diyen
birine göre bir yazarda bulunması gereken
özellik, aşağıdakilerden hangisidir?

62. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf-

lerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Tarafsızlık
C) Yaratıcılık

A) Tanzimat dönemi, birçok yeniliğin edebiyatımıza kazandırıldığı bir dönem olmuştur.
B) Mozart’ın ünlü yapıtı “Saraydan Kız Kaçırma”
Yıldız Sarayı’nda İstanbullu sanatseverlerle
buluştu.
C) Galata Köprüsü, tasarım olarak başka köprülerden pek farklı olmasa da kültürel değeri
nedeniyle birçok esere konu olmuştur.
D) Hale teyzemin edebiyata ve müziğe olan ilgisi
ailenin tüm fertleri tarafından takdir görmüştür.

B) Özgünlük
D) İçtenlik

66. Birbirinden farklı A, B, C, ve D rakamları ile

oluşturulan ve A + C = B + D koşulunu sağlayan dört basamaklı en büyük ABCD sayısı için
A.B - C.D işleminin sonucu kaçtır?
A) 15

B) 24

C) 30

D) 42

67.
63. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Çukurova’nın bereketli toprakları insanı diriltiyor, ona yaşama sevinci veriyordu.
B) Bize bir yer verilmesi için ilgililere başvurmuş
fakat bir sonuç almış değiliz.
C) Sözünü ettiğiniz olay, tekstil ihracatına getirilen kısıtlamalarla ilgili olsa gerek.
D) Çocukların bahçedeki arı kovanına yaklaşmasını engelleyecek tedbirler almalısınız.
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verilmiştir. Buna göre, k aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 9

10

B) 6

C) 3

D) 2

A

İDARİ BİLİMLER
68. Etiket fiyatları 74, 70 ve 56 TL olan üç ürünü

72. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile aşağı-

3 al 2 öde kampanyasında satın alan bir kişi
bu ürünleri en az % kaç ucuza almış olur?
A) 28

B) 32

C) 35

daki ülkelerden hangisi arasında Akkuyu
Sahası´nda bir nükleer güç santralinin tesisine ve işletimine dair iş birliğine ilişkin bir
anlaşma yapılmıştır?

D) 37

A) Fransa		
C) Güney Kore

B) Japonya
D) Rusya Federasyonu

69. 2 36 sayısının karekökü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 35

B) 2 18

C) 2 9

73. Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesinde aşa-

D) 2 6

ğıdaki ülkelerden hangisinin ortaklığı yoktur?
A) Yunanistan
C) Romanya

B) Macaristan
D) Bulgaristan

70. Yarıçapının uzunluğu 5 m olan silindir şeklindeki bir deponun içinde 450 m 3 su vardır. Bu
depo aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(r yerine 3 alınız.)
A)

5m

B)

74. Türkiye’de elektrik üretiminin kaynaklara göre
dağılımında en fazla elektrik, aşağıdaki santrallerin hangisinden üretilmektedir?

5m

15 m

A) Hidrolik		
C) Doğalgaz

5m

C)

D)

5m

B) Kömür
D) Jeotermal

5m

75. • Estikleri yerlerde sıcaklığı arttıran
9m

rüzgârlardır.

• Akdeniz üzerinden kaynaklanarak, güneyba-

6m

•

Yukarıda özellikleri açıklanan rüzgârın adı
aşağıdakilerden hangisidir?

71. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji
kaynaklarından biri değildir?
A) Hidrojen Enerjisi
C) Nükleer Enerji

tıdan Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında
etkili olan rüzgârlardır.
Yağış oluşumuna sebep olarak ılıtıcı etki
yaparlar.

A) Yıldız		
C) Karayel		

B) Hidrolik Enerji
D) Biyokütle Enerjisi
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B) Poyraz
D) Lodos

A

İDARİ BİLİMLER
76. Asit yağmurlarının etkileriyle ilgili olarak aşa-

80. Bir ülke parasının, döviz piyasalarında başka

ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

bir ülke parası ile serbestçe değiştirilebilmesi
ve uluslararası ticari işlemlerde değişim aracı
olarak kullanılabilmesine ne denir?

A) Göllere ve akarsulara düşen asit yağmurları,
sudaki asit dengesini bozar ve balıkları etkiler.
B) Havada bulunan sülfat solunum yoluyla
alınmakta ve bronşit, astım, kanser gibi çeşitli
hastalıklara neden olmaktadır.
C) Topraktaki alüminyumun çözülmesine neden
olur ve ağaç köklerinin besinlerden faydalanmasını sağlar.
D) Mermer, kumtaşı veya kireçten yapılan ve
içerisinde kalsiyum karbonat bulunduran tarihi
eserlere zarar vermektedir.

A) Morotoryum
C) Devalüasyon

B) Konvertibilite
D) Konsolidasyon

81. 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığının görevleri arasında yer almamaktadır?
A) Yer altı ve yer üstü enerji ve tabii kaynaklar ile
ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim
fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde
fiyatlarını tespit etmek
B) Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan
tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her
türlü emri vermek ve denetlemek
C) Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar
oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine
etmek
D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına
yönelik politikaların ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak

77. Aşağıdaki Birleşmiş Milletlerin temel organlarından hangisinin merkezi New York dışındadır?
A) Ekonomik ve Sosyal Konsey
B) Uluslararası Adalet Divanı
C) Güvenlik Konseyi
D) Vesayet Konseyi

78. • Gece körlüğünü önler.
• Enfeksiyonlara karşı direnci arttırır.
• Cildin, tırnakların ve saçların sağlıklı kalmasını sağlar.

• Normal büyüme, üreme, kemik ve diş gelişimi, görme için gereklidir.

Yukarıda hangi vitamine ait özellikler sıralanmıştır?
A) E

B) D

C) C

82. 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
Kanun’a göre Bakandan sonra gelen en üst
düzey kamu görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

D) A

A) Müsteşar Yardımcısı
B) Bakan Yardımcısı
C) Bakanlık Müşaviri
D) Müsteşar

79. Aşağıdaki hangi araçlara takılacak plakalarda zemin mavi, harf ve rakamlar beyazdan
oluşur?

A) Emniyet araçlarına
B) Resmî olmayan araçlara
C) Geçici plakalı araçlara
D) Büyükelçiliklerde görevli ve diplomatik muafiyeti olan kişilere ait araçlara
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83. Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı-

87. 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre denetim ve

na atananlardan süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini
sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için
en fazla ne kadar ilave süre verilir?
A) 6 ay

B) 8 ay

C) 9 ay

inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten
bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet
hakkının kaç katı tutarında idari para cezası
verilir?

D) 1 yıl

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

84. Aşağıdakilerden hangisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yardımcı hizmet birimlerinden biridir?

88. 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre müracaat

sahiplerinden maden ruhsatı için ilk müracaatın kabul edilmesini müteakip iki ay içerisinde
aşağıdaki hangi belge istenmez?

A) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
B) Personel Dairesi Başkanlığı
C) Strateji Geliştirme Başkanlığı
D) Hukuk Müşavirliği

A) Arama Faaliyet Raporu
B) Mali Yeterlilik Belgeleri
C) Ön İnceleme Raporu
D) Maden Arama Projesi

85. Aşağıdakilerden hangisi Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmamıştır?
A) Sanayide ve binalarda enerjinin verimli kullanımı ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak ve bu
amaçla çalışmalar yürütmek
B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına
yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek
C) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama
projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini
izlemek ve denetlemek
D) Enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel
kirlenmenin azaltılması konusunda ulusal ve
uluslararası boyutlarda çalışmalar yapmak,
bunu teşvik etmek

89. Aşağıdakilerden hangisi 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun amaçları arasında yer almaz?

A) Tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması
B) Şeffaf ve eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması
C) Mali açıdan güçlü bir elektrik piyasasının oluşturulması
D) Piyasada kamu hukuku hükümlerine göre
faaliyet gösterilmesi

90. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre

serbest tüketici limitini aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
B) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
C) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
D) Elektrik Üretim Anonim Şirketi

86. Aşağıdakilerden hangisi 3213 sayılı Maden
Kanunu’na tabi bir maden değildir?
A) Turba		
C) Petrol 		

B) Bakır
D) Kil
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91. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre

94. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na

gerçekleşen elektrik alım-satımları ile sözleşmeye bağlanmış miktarlar arasındaki farkları
esas alarak piyasa faaliyeti gösteren tüzel kişilerin borçlu veya alacaklı oldukları tutarların
belirlenmesine ilişkin mali uzlaştırma sistemi
hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

göre aşağıdakilerden hangisi serbest tüketici
değildir?

A) PMUM, kendi hesabına elektrik enerjisi ve/veya
kapasite alım-satımı ile iştigal edemez.
B) Elektrik ticareti yapan tüzel kişiler aldıkları
hizmet karşılığında PMUM’ye ücret öderler.
C) Mali uzlaştırma sistemi, enerji piyasalarını düzenlemekle görevli EPDK bünyesinde yer alan
PMUM tarafından çalıştırılır.
D) Mali uzlaştırma sistemi, TEİAŞ bünyesinde yar
alan Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)
tarafından çalıştırılır.

92. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda

yer alan doğal gaz şehir içi dağıtım hizmetini
sağlama işi aşağıdaki hangi Kurum tarafından
açılacak ihaleyi kazanan şirkete verilir?
A) EPDK		
C) İl Özel İdareleri

B) Belediye
D) Kamu İhale Kurumu

C) 30

95. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre

piyasada sürekliliğin sağlanması, kriz veya
olağanüstü hâllerde risklerin önlenmesi ve
uluslararası anlaşmalar gereği olağanüstü hâl
petrol stokları ile ilgili yükümlülüklerin ifası
amacıyla tutulması gereken ulusal petrol stoğu, bir önceki yıl günlük ortalama kullanımının
içindeki net ithalatın en az ne kadarıdır?

96. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre

Dağıtıcı lisans sahipleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

göre İthalatçı şirketlerin, ithal yoluyla temin
ettiği yıllık doğal gaz miktarı, Kurumca belirlenecek cari yıla ait ulusal gaz tüketim tahmininin yüzde kaçını geçemez?
B) 20

A) Elektrik enerjisi üretimi için gaz satın alan
şirketler
B) Elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon
tesisleri
C) Üretim faaliyetinde kullanılmak üzere,
Türkiye’de doğal gaz üreten üretim şirketleri
D) Evsel tüketiciler

A) 30 günlük miktarı
B) 60 günlük miktarı
C) 90 günlük miktarı
D) 180 günlük miktarı

93. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na

A)10

A

A) Dağıtıcıların kendi işlettiği istasyonlar aracılığı ile yaptığı satış, dağıtıcının toplam yurt içi
pazar payının % 15’inden fazla olamaz.
B) Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi
pazarın % 30’unu geçemez.
C) Dağıtıcılar, başka akaryakıt dağıtıcılarının
bayilerine dağıtım yapamazlar.
D) Dağıtıcı, kendi işlettiği istasyonlara bayi istasyonlarından farklı uygulama yapamaz.

D) 50
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İDARİ BİLİMLER
97. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre

A

100. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)

Kaçak petrolün tespit ve tasfiyesine ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a
göre aşağıdakilerden hangisi otogaz bayilerinin yükümlülükleri arasında değildir?

A) Kaçak petrolün teknik düzenlemelere uygunluğunun tespiti, il özel idaresi tarafından belirlenen akredite laboratuvarlar tarafından yapılır.
B) Kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun
olanlar, il özel idaresi tarafından en geç bir ay
içinde açık artırma suretiyle satışı yapılarak
tasfiye edilir.
C) Kaçak petrolden teknik düzenlemelere uygun
olmayanlar, EPDK tarafından belirlenen usul
ve esaslara göre ilgili il özel idaresi tarafından
tasfiye edilir.
D) Kaçak petrol yakalandığında derhal el konulur
ve yakalandığı ildeki il özel idaresine teslim
edilir.

A) İstasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen LPG’yi satmak
B) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve
satışı yapmak
C) İstasyonlarında sorumlu müdür çalıştırmak
D) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak

98. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a
göre aşağıdaki hangi faaliyet lisansa tabi
değildir?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

A) LPG’nin dağıtımı ve taşınması
B) Otogaz bayilik faaliyeti
C) Tüplü LPG bayiliği
D) LPG’nin depolanması

99. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a
göre LPG piyasasına ilişkin olarak hangi tesislerde sorumlu müdür bulundurma zorunluluğu
vardır?
A) Rafineri ve tüp imalathaneleri
B) Rafineri ve depolama tesisleri
C) Depolama ve dolum tesisleri
D) Dolum tesisleri ve otogaz istasyonları
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YAPILAN
ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI
10. GRUP: İDARİ BİLİMLER
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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