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ALANLAR

SORU SAYISI

Mesleki Alan

60

Genel Kültür/Genel Yetenek

20

ETKB’nin Görev Alanı

20

TOPLAM SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ
(DAKİKA)

100

120

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz (Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi
ve değiştirilmesi yasaktır). Ancak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan ve üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren (EXE,
STORE, RUN gibi tuşları bulunan) hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanınızda bulundurmanız, kullanmanız ve
kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. 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.
4. 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 beş 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.
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1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde hâkimin

5. Dernekler ne zaman tüzel kişilik kazanırlar?

hukuk yaratma yetkisi vardır?

A) Derneğin sicile tescil tarihinden itibaren
B) Mülki amirin derneğin kuruluşuna izin verdiği
andan itibaren
C) Mülki amirin kuruluş bildirimini onayladığı
andan itibaren
D) Dernek tüzüğünün günlük bir gazetede ilan
edildiği tarihten itibaren
E) Kuruluş bildiriminin ve gerekli belgelerin kurulduğu yerin en büyük mülkiye amirine verildiği
andan itibaren

A) Kanunda boşluk varsa
B) Hukuk kurallarında boşluk varsa
C) Örf ve adet hukukunda kural yoksa
D) Yazılı hukuk kurallarında boşluk varsa
E) Kıyas yolu ile boşluk doldurulamıyorsa

2. İspat yükü ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Normal durumun aksinin ispatı, bunu iddia
edene düşer.
B) Haksız fiilde zararı ispat etme yükü davacıya
düşer.
C) Herkesçe bilinen vakıaların ispatına gerek
yoktur.
D) Resmî sicil ve senetlerin aksi ispat edilemez.
E) Karineye dayanan tarafın ispat külfeti yoktur.

6. Aşağıdaki hâllerden hangisinde gaiplik kararının alınmasına gerek yoktur?

A) Kişinin ölüm tehlikesi içinde kaybolması
B) Kişiden uzun süreden beri haber alınamaması
C) Kaybolan kişinin göl kenarında elbiselerinin
bulunması
D) Kişinin ölümüne kesin gözle bakılacak bir hâlin
bulunması
E) Meydana gelen uçak kazasında birçok kişi
kurtulmuş ancak kişinin sağ olup olmadığının
bilinmemesi ve cesedine de rastlanılmaması

3. Aşağıdaki işlemlerden hangisini sınırlı ehliyetsizler bizzat yapamazlar?

A) İstisna sözleşmesi
B) Babalık davası açma
C) Ergin kılınmayı isteme
D) Boşanma davası açma
E) Evlenme memuru önünde evlenme isteğinin
açıklanması

7. Bir pul koleksiyonu için aşağıdaki nitelemelerden hangisi doğrudur?

A) Basit eşya
B) Birleşik eşya
C) Eşya birliği
D) Tüketilebilen eşya
		
E) Bir miktar eşya

4. Dürüstlük kuralı aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulama alanı bulmaz?

8. (A) tamircideki bisikletini (C)’ye kiralarsa, (C)

bisiklet üzerindeki zilyetliği nasıl kazanmıştır?

A) Hakların kullanılmasında
B) Hakların kazanılmasında
C) Kanunların yorumlanmasında
D) Hukuki işlemlerin yapılmasında
E) Hukuki işlemlerin başka işlemlere dönüştürülmesinde

A) Aslen
B) Temsilci aracığı ile
C) Hükmen teslim yoluyla
D) Vasıtaların teslimi yoluyla
E) Zilyetliğin havalesi yoluyla
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9. Geri vermekle yükümlü olan iyi niyetli zilyetle

13. Milletlerarası hukukun şekli kaynakları açısın-

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

dan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mala yaptığı lüks masrafları talep edemez.
B) Mala yaptığı zorunlu masrafları talep etme
hakkına sahiptir.
C) Mala yaptığı faydalı masrafları söküp alma
hakkına sahiptir.
D) Mal ne vaziyette ise, iyi niyetli zilyet o hâlde
geri vermekle yükümlüdür.
E) Malın yerine geçen kaim değerleri sebepsiz
zenginleştiği ölçüde iade etmek zorundadır.

A) Milletlerarası hukukun asli şekli kaynaklarından bir diğeri hukukun genel ilkeleridir.
B) Mahkeme içtihatları ve doktrin milletlerarası
hukukun yardımcı şekli kaynaklarındandır.
C) Milletlerarası hukukun şekli kaynakları Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 38. maddesinde sayılmıştır.
D) Gerek özel gerekse genel milletlerarası
andlaşmalar milletlerarası hukukun asli şekli
kaynaklarından biridir.
E) Örf ve adet (teamül) hukuku milletlerarası
hukukun yardımcı şekli kaynaklarından olup,
bağlayıcı güce sahip değildir.

10. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı siciller arasında yer almaz?

A) Mal sahipleri sicili
B) Aziller sicili
C) Yazışma defteri
D) Tablo defteri
E) Zabıt defteri

14. Birleşmiş Milletler (BM) Örgütü açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Güvenlik Konseyi, beş daimi, on geçici üyeden
oluşmaktadır.
B) Türkiye Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi’nin
daimi üyelerinden biridir.
C) Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler (BM)
Örgütü’nün kurucu üyelerinden biridir.
D) Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler
Örgütü’nün en temel organlarından biridir.
E) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Güvenlik
Konseyinin tavsiyesi üzerine, Genel Kurul
tarafından tayin edilir.

11. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, aşağıdaki

hâllerden hangisinde oy birliği aranmaz?
A) Yönetim planının değiştirilmesi
B) Ana taşınmaza yeni bağımsız bölümün eklenmesi
C) Ana yapının dış duvarının reklam maksadıyla
kiralanması
D) Mesken olan bir bağımsız bölümün dükkân
hâline getirilmesi
E) Mesken olan bir bağımsız bölümün toplantı
yeri hâline getirilmesi

15. Milletlerarası hukukun süjeleri (kişileri) açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Devletlerin tanınması, devlet olmanın asli
unsurlarından birisidir.
B) Devletlerin tanınması de facto olabileceği gibi
de jure de olabilir.
C) Devletin tanınması ile hükûmetin tanınması
arasında herhangi bir fark yoktur.
D) Bütün devletlerde, devletin kurucu unsurlarından biri olan ülke; kara, hava ve deniz ülkesinden oluşmaktadır.
E) Milletlerarası hukukun süjeleri olarak devletle
uluslararası örgüt arasında kurucu unsurlar bakımından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

12. İrtifak hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Oturma hakkı ancak kişiye bağlı olarak kurulabilir.
B) İntifa hakkı devredilemez ve mirasçıya geçmez.
C) Üst hakkı ancak bir gerçek kişi lehine kurulabilir.
D) Eşyaya bağlı irtifak şeklinde bir intifa hakkı
kurulamaz.
E) Temlike elverişli olmayan alacak hakları üzerinde intifa hakkı kurulamaz.
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16. Uluslararası örgütler açısından aşağıdakiler-

18. Milletlerarası antlaşmalar konusunda 1982

den hangisi yanlıştır?

Anayasası bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devletlerarası uluslararası örgütlerin yetkileri
kuruluş amacıyla sınırlıdır.
B) Devletlerarası uluslararası örgüt, milletlerarası
hukukun süjelerinden biridir.
C) Devletlerarası uluslararası örgütler, devletlerin
kendi aralarında yaptıkları bir andlaşma ile
oluşturulurlar.
D) Devletlerarası uluslararası örgütlerin kurucu
üyeleri ile sonradan örgüte katılan üyeler kural
olarak eşit hak ve yükümlülüğe sahip olmazlar.
E) Devletlerarası uluslararası örgütler, coğrafi
ayrım esasına göre evrensel örgütler (örneğin
Birleşmiş Milletler Örgütü) ve bölgesel örgütler
(Örneğin Avrupa Konseyi) şeklinde sınıflandırılabilir.

A) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.
B) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar için Anayasaya aykırılık iddiası
ile Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.
C) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle
ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması kural olarak Türkiye
Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla
uygun bulmasına bağlıdır.
D) Milletlerarası bir antlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya
idari andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluluğu yoktur.
E) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak
ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

17. Milletlerarası antlaşmalar bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İmza aşamasında yer almayan devletin daha
sonra bu antlaşmanın tarafı olmasına imkân
yoktur.
B) Çok taraflı andlaşmalar genel nitelikte olduğundan, antlaşmaya taraf olmayan devletleri
de bağlar.
C) Antlaşmaya taraf devlet, o antlaşmayı icra etmeme gerekçesi olarak iç hukukunun hükümlerine başvuramaz.
D) Çok taraflı andlaşmaların başlığındaki yıl
belirlemesi (örneğin 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi) bu antlaşmanın ne zaman yürürlüğe
girdiğini gösterir.
E) Antlaşmanın bağlayıcılık kazanması için imza
ve onaydan oluşan ikili aşamanın uygulanması
hâlinde, imza, imzalayan devletin antlaşmayı
onaylayacağı yönündeki kesin taahhüdünü
içerir.

19. Türk boğazları açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi 1923 yılında
imzalanmıştır.
B) Türk Boğazları ile ilgili ilk milletlerarası düzenleme Montrö Boğazlar Sözleşmesi’dir.
C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi, sadece
Karadeniz’e kıyıdaş devletler açısından bağlayıcıdır.
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne göre, barış
zamanında ticaret gemileri bayrak ve yükü ne
olursa olsun Türk boğazlarından geçiş serbestisine sahiptirler.
E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi, yirmi yıllık süre
için yapıldığından Sözleşme’nin sona erdirilmesi artık mümkün değildir.
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20. Diplomatik ilişkiler açısından aşağıdakilerden

22. I- Uygun nedensellik bağı teorisine göre, söz

hangisi yanlıştır?

konusu haksız fiilin olağan yaşam koşullarında, olayların normal akışına göre doğurması beklenen sonuçlarla haksız fiil arasında nedensellik bağı olacaktır.
II- Uygun nedensellik bağı teorisi günümüzde hukuka aykırılık bağı teorisi ile birlikte
uygulanır.
III- Hukuka aykırılık bağı teorisine göre,
normun koruma amacını ihlal eden fiiller
hukuka aykırı fiillerdir.
IV- Normun koruma amacına göre, yazılı ya da
yazılı olmayan hukuk kurallarının korumayı amaçladığı kişiler, haksız fiil nedeniyle
zarar gördüklerinde tazminat isteminde
bulunabilirler.
V- Haksız fiil ile zarar arasındaki nedensellik
bağını mantıki olarak belirleyen kuram,
mantıki nedensellik bağı teorisidir.

A) Diplomatik ilişkiler devletlerin karşılıklı rızası
ile kurulur.
B) Diplomatik misyonun temel görevlerinden biri
de gönderen devleti kabul eden devlette temsil
etmektir.
C) Gönderen devletin büyükelçisi, kabul eden
devlette bazı durumlarda tutuklanabilir veya
gözaltına alınabilir.
D) Diplomatik misyonun binaları dokunulmazlığa
sahiptir. Kabul eden devlet yetkilileri misyon
şefinin rızası olmadıkça, misyon binalarına
giremezler.
E) Kabul eden devlet, gönderen devletin misyon
şefini kararının gerekçesini açıklamak zorunda
olmaksızın istenmeyen şahıs (persona non
grata) ilan edebilir.

Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) III, IV ve V
C) II, III ve IV
D) I, III ve IV
		
E) I, II, III, IV ve V

21. Milletlerarası hukukta kuvvet kullanma açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devletlerarası uyuşmazlıkların çözümünde
gerektiğinde kuvvet kullanımına başvurmak
devletler için bir hak olmaya devam etmektedir.
B) Birleşmiş Milletler (BM) Andlaşması devletlerarası ilişkilerde kuvvet kullanılmasını genel
olarak yasaklamıştır.
C) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, gerektiğinde, bir devlete karşı kuvvet kullanılmasına
karar verebilir.
D) Devletlerarası ilişkilerde meşru müdafaa hakkı
kapsamında kuvvet kullanılması mümkündür.
E) Meşru müdafaa hakkı bireysel veya kolektif
olarak kullanılabilir.

23. Müteselsil (zincirleme) borçlulukta aşağıdaki
ifadelerden hangisi söylenemez?

A) Bölünebilir bir edimin borçlularının birden fazla
olduğu hâllerde asıl olan müteselsil borçluluktur.
B) Müteselsil borçlulukta, alacaklı, borçlulardan
dilediğine karşı takipte bulunabilir.
C) Müteselsil borçlulukta, borçlulardan her biri
alacaklıya karşı borcun tümünü ifa etmekle
yükümlüdür.
D) Müteselsil borçlulukta, borçlulardan birinin
ifası ifa oranında diğer borçluları da borçtan
kurtarır.
E) Müteselsil borçlulukta, kendi payına düşenden
fazla ödemede bulunan borçlu diğer borçlulara
payları oranında rücu edebilir.

5

A

HUKUK
24. Aşağıda sayılanlardan hangisi edimin sahip

27. (A) tarafından kandırılan (B), gerçek olduğu

olması gereken özelliklerden değildir?

zannıyla (C)’den sahte bir tablo satın almıştır.
Söz konusu olay açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Genel ahlâk ve adaba aykırı olmamak
B) Kişilik hakkına aykırı olmamak
C) Belirli veya belirlenebilir olmak
D) Ekonomik değer taşımak
E) Hukuka aykırı olmamak

A) (B), iptal hakkını aldatıldığını öğrendiği tarihten
itibaren bir yıl içinde kullanmak zorundadır.
B) (B), iptal hakkını tek taraflı ve yöneltilmesi
gerekli bir irade açıklamasıyla kullanabilir.
C) (B), her hâl ve şart altında sözleşmeyi iptal
edebilir.
D) (C), (A)’nın (B)’yi aldattığını bilmiyorsa ve
bilmesi de gerekmiyorsa, (B) sözleşmeyi iptal
edemez.
E) (B), her hâl ve şart altında kendisini aldatan
(A)’dan tazminat isteyebilir.

25. (A), cins ineğini (B)’ye bağışladığı hâlde üçüncü kişileri yanıltmak için satmış gibi göstermiştir.

Söz konusu olay açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hem bağışlama sözleşmesi hem de satış sözleşmesi geçerlidir.
B) Bağışlama sözleşmesi geçersiz, buna karşılık
satış sözleşmesi geçerlidir.
C) Hem bağışlama sözleşmesi hem de satış sözleşmesi geçersizdir.
D) Bağışlama sözleşmesi geçerli, buna karşılık
satış sözleşmesi geçersizdir.
E) Yazılı şekilde yapılmış olsaydı her iki sözleşme de geçerli sayılırdı.

28. Adi şirkete ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Şirketin kendisi değil, ortakları tacir sıfatına
sahiptir.
B) Kurulabilmesi için asgari 100.000 TL sermaye
gereklidir.
C) Şirketin, ortaklarının kişiliklerinden bağımsız,
kendi tüzel kişiliği vardır.
D) Şirkete yeni bir kişinin ortak olarak girebilmesi,
diğer ortakların iznine bağlı değildir.
E) Şirkete sermaye olarak taşınmaz getirilecek
olsa bile, şirket sözleşmesi şekle bağlı değildir.

26. Aşağıda sayılan hâllerden hangisi esaslı yanılma sayılamaz?

A) Miktarda yanılma
B) Sözleşmenin karşı tarafında yanılma
C) Sözleşmenin mahiyetinde yanılma
D) Sözleşmenin konusunda yanılma
E) Sözleşmenin biçiminde yanılma

29. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin özelliklerinden biridir?

A) Sadece gerçek kişiler tarafından kurulabilmesi
B) Payları temsilen pay senedi (hisse senedi)
ihraç edebilmesi
C) Yönetim görevine haiz olmasa da, tüm ortakların, şirketin belgelerini ve ticari defterlerini
inceleme hakkına sahip olması
D) Şirket borçlarından dolayı ortaklarından
bazılarının sorumluluğunun sınırlı, bazılarının
sorumluluğunun ise sınırsız olması
E) Ortaklarının meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet
suretiyle sağlayan, değişir ortaklı ve değişir
sermayeli şirket niteliği taşıması
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30. Anonim şirket genel kurul kararlarının iptaline

33.

ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şirketin alacaklılarının iptal davası açmalarına
izin verilmemiştir.
B) Türk Ticaret Kanunu’na göre; iptal davası, karar tarihinden itibaren üç ay içinde açılmalıdır.
C) Kanuna, esas sözleşme hükümlerine veya dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine açılabilir.
D) Dava açma hakkı, pay sahiplerinden sadece
esas sermayenin en az 1/10’una sahip olup,
azlık niteliği kazanmış olanlarına tanınmıştır.
E) Toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin
dava açabilmeleri için, karara olumsuz oy vermeleri ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmeleri
şarttır.

31.

I- Poliçe
II- Hisse senedi
III- Tahvil
IV- Bono
V- Çek
Yukarıdakilerin hangilerinde kambiyo senetleri
sıralanmıştır?
A) I, IV ve V
B) II, III ve IV
C) I, II ve IV
D) II, IV ve V
		
E) II, III, IV ve V

34. Emre yazılı kıymetli evraka ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Senedin hamili kimse, o kimse hak sahibi
sayılmaktadır.
B) Devri için sadece ciro yeterlidir; senedin zilyetliğinin devri zorunlu değildir.
C) Senedin beyaz ciro ile devredilmesi ile, emre
yazılı kıymetli evrak, hamile yazılı hâle dönüşür.
D) Defi sahibinin ehliyetsiz olduğu hususu, senet
metninden anlaşılamadığı için, şahsi defi
niteliğindedir.
E) İmzanın sahte olduğu defi, defi sahibi tarafından, iyi niyetli olsalar bile tüm ilgililere karşı
ileri sürülebilir.

I- Adi şirket
II- Kollektif şirket
III- Anonim şirket
IV- Limited şirket
Yukarıdaki şirket tiplerinden hangisinin ya da
hangilerinin ortaklarının, şirketin borcundan
dolayı iflası talep edilebilir?
A) Yalnız I		
B) Yalnız III
C) I ve II		
D) III ve IV
E) I, II, III ve IV

35. Kambiyo senetlerine ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

32. Aşağıdakilerden hangisi tacir değildir?

A) Kanunen hamile yazılı senetlerdir.
B) İmzaların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir.
C) Para borcunu konu edinen, alacak senetleridir.
D) Senette imzası olanlar, müteselsilen sorumludurlar.
E) Düzenlenmesine neden olan temeldeki borç
ilişkisi senet metninden anlaşılamaz.

A) Adi ortaklığın ortakları
B) Ticari işletme işleten kamuya yararlı dernek
C) Ticari işletme işleten Devlet memuru
D) Ticari işletme işleten kamuya yararlı olmayan
vakıf
E) Sağlık Bakanlığından izin almadan eczane
açan ve işleten
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36. Çeke ilişkin olarak, aşağıdakilerden hangisi

39. Bakanlar Kurulu için aşağıdakilerden hangisi

doğrudur?

yanlıştır?

A) İleri tarihli çekler geçersiz olup, bu tür çek
düzenlemek yasaklanmıştır.
B) Sadece görüldüğünden belli süre sonra ödenecek vade şeklinde düzenlenebilir.
C) Nama ya da emre yazılı olarak düzenlenebilir;
ancak hamile yazılı düzenlenemez.
D) Çekin, muhatabın çek hesabının bulunduğu
şube dışındaki şubelerine ibrazı geçerlidir.
E) Hesapta yeterli karşılık yoksa, muhatap, karşılıksız kalan kısmın tamamını hamile ödemek
zorundadır.

A) Başbakan bakanların görevine son veremez.
B) Bakan olabilmek için milletvekili olmak zorunlu
değildir.
C) Bakanlar, Meclis yanında Başbakan ve Cumhurbaşkanına karşı da sorumludur.
D) Milletvekili olmayan bakanlar Meclisteki oylamalara katılamazlar.
E) Bakanlar Kurulunun güvenoyu alabilmesi için
özel bir çoğunluk öngörülmemiştir.

40. Tatil ve ara verme sırasında TBMM’yi kim veya
kimler toplantıya çağırır?

37. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda
“sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler” arasında sayılmamıştır?

A) Başbakan
B) Bakanlar Kurulu
C) Başbakan ve Meclis Başkanı
D) Cumhurbaşkanı ve Başbakan
E) Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

A) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle,
malûl ve gaziler
B) Kamu kesiminde çalışan sözleşmeli personel
C) Korunmaya muhtaç çocuklar
D) Sakatlar
E) Yaşlılar

41. Genelkurmay Başkanı nasıl atanır?
A) TBMM’nin teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca
atanır.
B) Millî Savunma Bakanın teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca atanır.
C) Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır.
D) Doğrudan Cumhurbaşkanınca atanır.
E) Doğrudan Bakanlar Kurulunca atanır.

38. Aşağıdaki amaçlardan hangisiyle yapılan

kamulaştırmalarda, kamulaştırma bedeli ile
kesin hükme bağlanan artırım bedelinin nakden ve peşin olarak ödenmesi anayasal bir
zorunluluk olarak öngörülmemiştir?
A) Kıyıların korunması
B) Yeni ormanların yetiştirilmesi
C) Tarım reformunun uygulanması
D) Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması
E) Büyük enerji ve sulama projelerinin gerçekleştirilmesi

42. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Bakanlar

Kurulunu denetleme yollarından biri değildir?
A) İtiraz yolu
C) Gensoru
		
E) Soru
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43. Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından kabul edi-

47. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre aşağı-

len kanunları kaç gün içinde yayımlar?
A) 10		
C) 30		
E) 90

dakilerden hangisi cezai sorumluluğu ortadan
kaldıran bir sebep değildir?

B) 15
D) 60

A) Zaruret hâli
B) Hakkın ifası
C) Haksız tahrik
D) Meşru savunma
E) Kanun hükmünü ifa

44. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na ilişkin olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kaynağı, Alman Ceza Kanunu’dur.
B) Ölüm cezasına yer vermemektedir.
C) Cürüm-kabahat ayrımını kaldırmıştır.
D) 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
E) Tam teşebbüs - eksik teşebbüs ayrımını kaldırmıştır.

48. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bir iştirak şekli değildir?
A) Dolaylı fail
B) Suça teşvik
C) Azmettirme
D) Müstakil (doğrudan) fail
E) Suç kararını kuvvetlendirme

45. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bilinçli taksir hâlinde faile verilecek ceza azaltılır.
B) Kastın varlığı için suçunun kanuni tanımındaki
unsurların bilinmesi yeterlidir.
C) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda,
failler birbirlerinin kusurlarından dolayı da
sorumludur.
D) Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarda, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin
oluşumuna sebebiyet verilmesi hâlinde, bu
netice bakımından en azından taksirle hareket
edilmesi gerekir.
E) Kanunda açıkça belirtilmemiş olsa da failin
dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket
etmesi dolayısıyla suçun kanuni tanımında belirtilen neticeyi öngörmeyerek gerçekleştirmesi
hâlinde, fail cezalandırılır.

49. Kastın bilme unsuru ile ilgili olarak aşağıdaki
hususlardan hangisi yanlıştır?

A) Fiilin işleniş şekline ilişkin hususlar bilinmelidir.
B) Failin kendisine ait nitelikleri bilmesi gerekmez.
C) Mağdura ait nitelikler bilinmelidir.
D) Nedensellik bağı bilinmelidir.
E) Suçun konusu bilinmelidir.

50. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Herhangi bir akıl hastalığı bulunan kişi işlediği bütün suçlar açısından cezai sorumsuzluğa sahiptir.
B) İrade dışı alınan alkolün etkisiyle suç işleyen kişiye ceza verilemezse de güvenlik tedbiri uygulanır.
C) Türk Ceza Kanunu’nda akıl hastalarının cezai
sorumluluğu kabul edilmemiş güvenlik tedbiri
uygulanması kabul edilmiştir.
D) Suç işledikten sonra kusur yeteneğinin ortadan kalkması durumunda faile ceza verilemese de güvenlik tedbiri uygulanır.
E) Akıl hastalığı ya kişinin algılama yeteneğini
ortadan kaldırır ya da irade yeteneğini önemli
veya önemli olmayan derecede etkiler.

46. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukuna ait
ilkelerden biri değildir?

A) Kusur ilkesi
B) Kanunilik ilkesi
C) Orantılılık ilkesi
D) Cezaların şahsiliği ilkesi
E) Maddi gerçeğin araştırılması ilkesi
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54. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin unsurla-

51 ve 52. soruları aşağıda verilen olaya göre
cevaplayınız.

rından biri değildir?

“İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan
A, Sağlık Bakanlığının kendisine 02.02.2012
tarihinde tebliğ edilen işlemiyle Ankara İl Sağlık Müdürlüğü emrine atanmıştır. A, bu kararın
geri alınması talebiyle 03.02.2012 tarihinde
başvuru yapmış, 13.02.2012 tarihinde ise
yeni görev yerinde göreve başlamıştır. A’ya
14.02.2012 tarihinde tebliğ edilen işlemle A’nın
işlemin geri alınmasına ilişkin talebi reddedilmiştir.”

51.

B) Konu
D) Amaç

55. “Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gel-

meme” fiilini işleyen memur hakkında hangi
disiplin cezasının verilmesi öngörülmüştür?
A) Kınama
B) Uyarma
C) Aylıktan kesme
D) Devlet memurluğundan çıkarma
E) Kademe ilerlemesinin durdurulması

I- İstanbul İdare Mahkemesi
II- Ankara İdare Mahkemesi
III- Danıştay
A’nın Ankara İl Sağlık Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı işlemine karşı
açacağı iptal davasında görevli ve yetkili mahkeme/mahkemeler hangisinde doğru olarak
gösterilmiştir?
A) I ve II		
C) Yalnız III
E) Yalnız I

A) Sebep		
C) Şekil		
		
E) Anlam

56. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin
sakıncalarından biri değildir?

B) II ve III
D) Yalnız II

52. A’nın açacağı iptal davasında dava açma süre-

A) Kaynak israfına yol açar.
B) Bürokrasi ve kırtasiyeciliği arttırır.
C) Partizan uygulamalara yol açabilir.
D) Mali denetimde güçlüklere yol açar.
E) Hizmetlerin yeknesak uygulanamaması sonucunu doğurabilir.

sinin birinci günü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 02.02.2012
B) 03.02.2012
C) 04.02.2012
D) 13.02.2012
E) 14.02.2012

57. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca

kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen
bilgi veya belgeye erişimi kural olarak kaç gün
içinde sağlamak zorundadır?
A) 7		
C) 15		
		
E) 60

53. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun
kaynaklarından biri değildir?
A) Kanun
B) Anayasa
C) İdari tatbikat
D) Örf ve adet
E) Milletlerarası andlaşmalar
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58. İdare, ilgililerin haklarında idari davaya konu

61. Dilimizde “gönül” sözcüğünün geçtiği pek

olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması
için yaptığı başvuruya kaç gün içersinde cevap vermezse işlem reddedilmiş sayılır?
A) 15		
C) 45		
E) 90

çok deyim vardır. Bir şeyin istenilip de elde
edilememesine karşın ondan vazgeçilmediğini
belirtmek için “gönlü kalmak”, bir kimseyi
1
bir fikre, bir duruma razı etmek için
“gönlünü etmek” deyimini kullanırız. Bir işe
2

B) 30
D) 60

geçici ilgi göstererek oyalandığımızda
“gönül almak”, birçok şey arasında karar
3
veremeyince “gönül gezdirmek”, güzel bir
4

59. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre
gösterilmeyen hâllerde Danıştayda ve idare
mahkemelerinde 30 gündür.
B) İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca,
süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen
günden itibaren işlemeye başlar.
C) İlanı gereken düzenleyici işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya
uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden
dava açabilirler.
D) İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca
sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre
tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine
kadar uzar.
E) İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına
rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği
günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış
sayılır.

60. İdare ve vergi mahkemelerinin yürütmenin

durdurulması istemi hakkında verdikleri kararlara karşı hangi sürede hangi merciye itirazda
bulunabilir?

davranışla birilerini sevindirdiğiniz zaman
“gönül eğlendirmek” deriz.
5
Numaralandırılmış deyimlerden hangi ikisi yer
değiştirirse açıklamalar doğru olur?
A) 1 ve 3		
C) 2 ve 5		
		
E) 3 ve 5

B) 2 ve 4
D) 1 ve 4

62. (1) Ülkemizde çocuk edebiyatı kavramının

gündeme gelişi 19. yy.ın sonlarına rastlamaktadır. (2) Yaklaşık yüz yıldır çocuk edebiyatının
özellikleri bir bütün olarak tartışılmaktadır.
(3) Kavramların yerli yerinde kullanıldığı eğitim amaçlı çocuk kitaplarının sayısı oldukça
azdır. (4) Bu kitapların azlığı benim gibi yazarların çocuk edebiyatının önemini geç algılamasından da kaynaklanmaktadır. (5) Oysa
gelişmiş ülkelerde pek çok yazar en verimli
dönemlerinde çocuklar için eserler ortaya
koymaktadır.
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “öz
eleştiri” söz konusudur?

A) 7 gün içinde Danıştaya
B) 15 gün içinde Danıştaya
C) 15 gün içinde Bölge İdare Mahkemesine
D) 30 gün içinde Bölge İdare Mahkemesine
E) 7 gün içinde Bölge İdare Mahkemesine

A) 1		
C) 3		
		
E) 5
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63. Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlatım bozuk-

66. Yanda verilen bölme

luklarından hangisinin nedeni diğerlerinden
farklıdır?

işlemine göre bölünen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mağaza müdürü aldığımız mobilyaların ücretsiz evimize teslim edileceğini söyledi.
B) Bütün televizyon kanallarında tekrar tekrar
vurulan sivillerin görüntüleri yayımlanıyor.
C) Büyük şair, yaşantısının son dönemini yokluklar içinde geçirmiştir.
D) Kurumun İnternet sitesinde mazeretsiz sınava
girmeyen adaylar için sınavın yeniden yapılmayacağı duyuruldu.
E) 2013 yılı için alkollü araç kullanmanın cezası
700 lira olarak belirlendi.

28
2

0
4

A) 1284		
C) 984		
		
E) 972

B) 1276
D) 976

67. a ve b birer doğal sayı olmak üzere, a + b = 72

olduğuna göre, a : b\nin en büyük değeri kaçtır?

64. “Bu uçsuz bucaksız bozkırın ortasında yitip

gitmiş o küçük istasyonda, barakalardan birinin penceresindeki ışık sabaha kadar sönmezdi.” cümlesinde bulunmayan öge, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne		
C) Dolaylı tümleç
E) Yüklem

B) Nesne
D) Zarf tümleci

A) 1260		
C) 1286		
		
E) 1320

B) 1280
D) 1296

68. 0,005 sayısının % sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 0,05		
C) % 5		
		
E) % 500

B) % 0,5
D) % 50

65. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Bir akşamüstü onunla, mor menekşeli dağlarda buluşup gözgöze geçireceği anların
hayalini kurardı.
B) Birtakım inançlar batıl diye adlandırılır oysaki
bunların da dayandığı bir temel vardır.
C) Yeterince vaktini almadığı için misafirler gelmeden evi ancak üstünkörü temizleyebildim.
D) Ahmet Bey, aldığı küçük hediyelerle giderayak
tüm çalışma arkadaşlarını duygulandırmıştı.
E) Okyanusta meydana gelen gelgitler fotoğraf
meraklıları için güzel görüntüler oluşturuyor.

69. a, b, c ve d doğal sayıları için 3a = 4b = 6c = d
olduğuna göre, a + c aşağıdakilerden hangid-b
sine eşittir?
A) 9 		
20
C) 5 		
6
		
E) 2
3
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70. Alış fiyatı a TL ve satış fiyatı b TL olan bir ma-

74. Aşağıda bazı tarihi eserlerimiz ile bu eserlerin

lın alış ve satış fiyatları arasında b = 6a - 1464
bağıntısı vardır.

bulunduğu iller eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a bir tam sayı olduğuna göre, bu satıştan kâr
elde edilebilmesi için a en az kaç olmalıdır?
A) 293		
C) 248		
E) 244

A) Sümela Manastırı - Rize
B) Topkapı Sarayı - İstanbul
C) Selimiye Cami - Edirne
D) İshak Paşa Sarayı - Ağrı
E) Aspendos antik kenti - Antalya

B) 291
D) 245

71. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birleşmiş Millet-

75. Değersiz maddeleri altına çevirme, bütün

ler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinden
biri değildir?

A) Çin		
C) Japonya
E) Fransa

hastalıkları iyileştirme ve ölümsüzlük iksirini
bulma uğraşına ne ad verilir?

B) Rusya
D) İngiltere

A) Biyoloji		
B) Simya
C) Kimya		
D) Felsefe
		
E) Psikoloji

72. Metni Yunus Emre’nin şiirlerine dayanan Yu-

76. Uzun yıllar devam eden etnik ve dini ayrışma-

nus Emre Oratoryosunu Batı tekniğiyle besteleyen müzisyen aşağıdakilerden hangisidir?

lar nedeniyle 9 Temmuz 2011 tarihinde bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletlere üye
olan 193. ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İdil Biret		
B) Fazıl Say
C) Nevit Kodallı
D) Ahmet Adnan Saygun
E) Sadettin Kaynak

A) Endonezya
B) Malezya
C) Kuzey Kore
D) Bolivya
		
E) Güney Sudan

73. Aşağıdaki illerimizden hangisinin 2 ülke ile

77. 2013 yılı UNESCO tarafından hangi yıl olarak

sınır kapısı vardır?

A) Kırklareli
C) Artvin		
E) Edirne

ilan edilmiştir?

B) Van
D) Hatay

A) Mevlana Yılı
B) Yunus Emre Yılı
C) Piri Reis Yılı
D) Itri Yılı
		
E) Evliya Çelebi Yılı
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78. Türkiye’nin 2012 yılında en fazla ihracat ve en

82. 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

fazla ithalat yaptığı alanlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

kanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki
Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri arasında yer almamaktadır?

A) Otomotiv - Enerji
B) Madencilik - Enerji
C) Hayvancılık - Demir çelik
D) Bitkisel ürünler - Makine
E) Hazır giyim ve konfeksiyon - Otomotiv

A) Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli
tedbirlerin alınması için plan ve politikaları
belirlemek
B) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme
ve yatırım programlarını inceleyerek tasvip
etmek ve yıllık programlara göre faaliyetlerini
takip etmek, değerlendirmek
C) Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan
tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her
türlü emri vermek ve denetlemek
D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına
yönelik politikaların ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak
E) Enerji ve tabii kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve
faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu
hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak,
ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları
tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek

79. 2013 yılının ikinci yarısında Avrupa Birliğinin
dönem başkanlığını hangi ülke yapacaktır?
A) İtalya		
C) Polonya		
E) İrlanda

B) Litvanya
D) Yunanistan

80. Avusturyalı pilot ve paraşütçü Felix Baum-

gartner 14.10.2012 tarihinde 39 bin metre yüksekliğindeki uzay atlayışını atmosferin hangi
katmanından yapmıştır?
A) Troposfer
B) Termosfer
C) Mezosfer
D) Stratosfer
E) Ekzosfer

83. Aşağıdakilerden hangisi Petrol İşleri Genel
Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

A) Petrol hakkı sahibi şirketlerin faaliyetleri ile
ilgili her türlü bilgi ve verileri arşivlemek ve
gerektiğinde kullanıma açmak
B) Petrol açısından potansiyel olarak tespit ettiği
sahaları ilanla açık artırmaya çıkarıp arama
ruhsatı vermek
C) Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin takip ve
denetimini yapmak
D) Petrol hakları ile ilgili petrol sicil kayıtlarını
tutmak
E) Petrol arama ve üretim faaliyetleri yapmak

81. Aşağıdakilerden hangisi Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığının ana hizmet birimlerinden
değildir?
A) Maden İşleri Genel Müdürlüğü
B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı
D) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
E) Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı
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84. Aşağıdakilerden hangisi Enerji ve Tabii Kay-

87. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre

naklar Bakanlığının bağlı kuruluşlarındandır?

elektrik enerjisi arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin
alınmasından aşağıdaki kurum/kuruluşlardan
hangisi sorumludur?

A) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
B) Maden İşleri Genel Müdürlüğü
C) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
D) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
E) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

A) Elektrik Üretim Anonim Şirketi
B) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
C) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
D) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
E) Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim
Şirketi

85. Aşağıdakilerden hangisi Maden İşleri Genel
Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

A) Maden aranmasını ve üretimini teşvik etmek
amacıyla, mali olanaklar getirici arama ve
üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici tedbirleri
almak
B) Ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini takip
etmek, gerekli bilgileri derlemek, değerlendirmek ve yayınlamak
C) Maden hakları ile ilgili ruhsatları vermek ve bu
ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini
takip etmek
D) Maden kaynaklarının arama, üretim, stoklama
ve pazarlama faaliyetlerini yapmak
E) Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini takip etmek

88. Aşağıdakilerden hangisi 4628 sayılı Elektrik

Piyasası Kanunu’na göre verilen lisanslardan
birisi değildir?
A) İletim Lisansı
B) Dağıtım Lisansı
C) Toptan Satış Lisansı
D) İthalat-İhracat Lisansı
E) Perakende Satış Lisansı

89. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na göre
Kuruldan dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım
şirketleri yetki aldığı şehirde bulunan belediye
veya belediye şirketini sermaye koyma şartı
aranmaksızın, yüzde kaç oranında dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorundadır?

86. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre

aşağıdaki tarifelerden hangisi Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulunca düzenlemeye tabi tarife
türlerinden değildir?

A) 5		
C) 15		
		
E) 25

A) Üretim Tarifeleri
B) Dağıtım Tarifeleri
C) Toptan Satış Tarifesi
D) Perakende Satış Tarifesi
E) Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifeleri

B) 10
D) 20

90. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na

göre “mevcut doğal gaz alım veya satış sözleşmelerinin devredilmesi” için hangi kurum
tarafından ihale yapılır?
A) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
B) Kamu İhale Kurumu
C) Özelleştirme İdaresi
D) BOTAŞ
E) EPDK
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91. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na

94. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre

göre şehirlerin gelişmişlik durumu, tüketim
kapasitesi ve kullanıcı sayısı gibi hususlar
dikkate alınarak Kurul kararıyla artırılmadığı
takdirde dağıtım şirketleri yurt çapında en
fazla kaç şehirde lisans sahibi olabilir?
A) 2		
C) 4		
E) 6

lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması hâlinde sorumlulara uygulanacak idari
para cezası ne kadardır?
A) Ellibin Türk Lirası
B) İkiyüzellibin Türk lirası
C) Beşyüzbin Türk lirası
D) Altıyüzbin Türk lirası
E) Yediyüzellibin Türk lirası

B) 3
D) 5

92. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre

95. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)

aşağıdakilerden hangisi lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülüklerinden değildir?
A) Zorunlu sigorta yükümlülüğü kapsamında bulunan, tesis ve/veya faaliyetleri sigortalamak
B) Piyasa faaliyetlerinde, Kurulun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygun akaryakıt sağlamak
C) Faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilere veya çevreye verilecek zarar veya ziyanları tazmin etmek
D) İletim ve depolamada kapasite kısıtları dışında
kendilerinden yapılan talepleri ayrım gözetmeksizin karşılamak
E) Esas faaliyetlerine ilişkin tip sözleşme örneklerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri
yürürlüğe koymadan önce Petrol İşleri Genel
Müdürlüğüne bildirmek

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a
göre dağıtıcılar hakkında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Dağıtıcılar, otogaz istasyonlarına tüplü ve
dökme LPG ikmali yapabilirler.
B) Dağıtıcılar, ikmal ettikleri günlük ortalama
LPG miktarının en az yirmi katını depolarında
bulundurmak zorundadır.
C) Dağıtıcıların, teknik düzenlemelere uygun
depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip
olması zorunludur.
D) Dağıtıcı, otogaz LPG faaliyetinde bulunuyorsa
kendi işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve bayi
istasyonlarından farklı uygulama yapamaz.
E) Dağıtıcı, bir adet LPG dolum ve depolama
tesisine sahip ise sadece tesislerinin bulunduğu il ile komşu illerde otogaz dağıtım faaliyeti
yapabilir.

93. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre

dağıtıcı lisansı sahipleri aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Serbest kullanıcılara akaryakıt toptan satışı
B) Kendi mülkiyetlerindeki bayilerinin istasyonlarına akaryakıt dağıtımı
C) Başka akaryakıt dağıtıcılarının bayilerine akaryakıt dağıtımı
D) Sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin istasyonlarına akaryakıt dağıtımı
E) Depolama tesislerinin yakınındaki tesislere
boru hatları ile taşıma faaliyetleri
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96. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a
göre aşağıdakilerden hangisi TMMOB (Türk
Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği)’ye bağlı
ilgili meslek odası tarafından eğitime tabi
tutulmaz?
A) Tesisat, projelendirme ve imalatında görev
alan diğer personel
B) Otogaz LPG dolum personeli
C) Tanker dolum personeli
D) İş güvenliği personeli
E) Tüp dağıtım personeli

A

HUKUK
97. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)

99. 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre ruhsat sa-

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a
göre Otogaz bayileri aşağıdakilerden hangisi
ile yükümlü değildir?

A) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak
B) Otogaz istasyonları için ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri
almak
C) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası
ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir
yere koymak
D) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım
şirketince ikmal edilen LPG’ yi satmak
E) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve
satışı yapmak, LPG tüpü dolumuna yarayan
alet, makine ve teçhizatı istasyon dâhilinde
bulundurmak

hibi her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki
yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile
ilgili olarak aşağıdaki belgelerden hangisini
Maden İşleri Genel Müdürlüğüne vermekle
yükümlü değildir?
A) Teknik Belgeler
B) Satış Bilgi Formu
C) Faaliyet Bilgi Formu
D) İşletme Faaliyet Raporu
E) İşletme sahasında arama yapmış ise arama
ile ilgili bilgiler

100. 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre aşağıdaki maden – grup eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Kum, Çimento kili, Marn - I. Grup
B) Mermer, Kalker, Andezit - II. Grup
C) Demir, Bakır, Nikel - III. Grup
D) Linyit, Antrasit, Manyezit - IV. Grup
E) Elmas, Safir, Opal - V. Grup

98. 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre madenlerin
aranması, bulunması ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddî imkânlara
ne ad verilir?
A) Devir Hakları
B) Maden Hakları
C) Özlük Hakları
D) Ruhsat Hakları
E) İşletme Hakları

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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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.

16 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI
11. GRUP: HUKUK
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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