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ALANLAR

SORU SAYISI

Mesleki Alan

60

Genel Kültür/Genel Yetenek

20

ETKB’nin Görev Alanı

20

1.
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

HUKUK
1. Yargıç, önüne gelen olayla ilgili yasa hükmü

3. Fiil ehliyeti kişinin kendi eylemleri ile lehine

bulunmadığında Medeni Kanun’un 1. maddesine göre o olayla ilgili örf ve adet hukuku da
yoksa kendisi hukuk yaratarak sorunu çözer.

haklar, aleyhine borçlar yaratabilmesidir.

I- Fiil ehliyeti, hak ehliyetinden farklı olarak
aktif bir ehliyettir. Bu nedenle hak ehliyeti
gibi doğumla kazanılmaz. Kişinin ergin
olması, ayırt etme gücüne sahip olması ve
kısıtlı olmaması gerekir.
II- Hukuki işlem ehliyeti fiil ehliyetinin bir
görünümüdür.
III- Erginlik 18 yaşını doldurmakla kazanılır.
Ancak istisnai durumlarda erken erginlik
mümkündür: Evlenme ile kazanılan erginlik
ve yargısal erginlik bu istisnai durumlardır.
IV- Kural olarak tam ehliyetsizler haksız fiillerinden sorumlu değildirler. Ancak hakkaniyet gerektiriyorsa tam ehliyetsizin verdiği
zararı tazmin yükümlülüğü istisnai olarak
doğar.

Bu açıklama doğrultusunda aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
A) Yargıç hukuk yaratırken yasa koyucu gibi hareket eder; ancak onun koyduğu hukuk kuralı
diğer yargıçları bağlayıcı bir nitelik taşımaz.
B) Yargıcın hukuk yaratması çözülmesi gereken
hukuki uyuşmazlıkta takdir yetkisini kullanmasıdır.
C) Yargıç hukuk yaratırken bilimsel ve yargısal
görüşlerden de yararlanır.
D) Yargıcın yarattığı hukuk da medeni hukukun
kaynaklarındandır. Ancak yasa boşluğu olan
ve örf adet hukuku da yoksa yargıcın gidebileceği bir yoldur.

Fiil ehliyeti ile ilgili yukarıdaki önermelerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II		
C) I, II ve IV

2. Takdir yetkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Ceza hukuku sistemimizde sabit cezalar belirlenmez. Yargıca cezaları belirlemede geniş bir
takdir yetkisi tanınmıştır.
B) Takdir yetkisi ancak yasalarda özel olarak
belirtilen durumlarda kullanılabilir.
C) Takdir yetkisi kullanılırken somut olay ve hakkaniyet kuralları dikkate alınır.
D) Takdir yetkisi yargıcın hukuk yaratmasıdır ve
benzer tüm olaylara uygulanır.

4.

B) I, II ve III
D) I, II, III ve IV

I- Kişilik hakkı tekelci bir haktır. Bu özelliği
nedeniyle sadece hak sahibi tarafından
kullanılabilir.
II- Mesleki ve ticari manevi değerler de kişilik
hakkının konusunu oluştururlar. Ancak
bunlar parasal sonuçlar doğurmaya elverişli olan kişilik haklarıdır.
III- Kişiliğin korunması ancak saldırının haksız
olması ve hukuka aykırılığın ileri sürülemeyeceği bir nedenin bulunmaması hâlinde
söz konusu olabilir.
IV- Evlat edinmede evlatlık küçükse, yasa
gereği evlat edinenin soyadını alır. Evlatlık
erginse dilerse evlat edinenin soyadını alır.
V- Adın korunması kapsamına öz adın ve soyadın yanında takma ad ve lakap da girer.
Yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur?
A) I, II, III, IV ve V
C) I, III, IV ve V
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B) II, III ve V
D) I, II, III ve IV

A
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5. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

8. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A) Hısımlık bağının kan ilişkisinden doğması zorunlu değildir. Yasa, belirli koşullarda aralarında kan bağı bulunmayanlar arasında da hısımlık ilişkisinin kurulacağını kabul etmektedir.
B) Evlat edinme ile evlatlıkla evlat edinen arasında ve ayrıca bunların hısımları arasında da bir
hısımlık ilişkisi doğar.
C) Kan hısımlığına bağlanan sonuçlardan birisi
de belirli koşullarda evlenme engeli oluşturmasıdır. Buna rağmen evlenilmesi hâlinde
evlenme mutlak butlanla batıldır.
D) Birbirinin soyundan ya da ortak bir soydan
gelen kişiler arasındaki hısımlığa kan (soy)
hısımlığı denir. Biri diğerinden gelen kişiler
arasındaki hısımlık üstsoy-altsoy kan hısımlığıdır. Biri diğerinden gelmeyip de ortak bir
kökten gelenler arasındaki hısımlık da yansoy
kan hısımlığıdır.

A) Bir kişinin gereken özeni ve dikkati göstermemesi sonucunda zarara neden olan fiili, ihmali fiildir.
B) Meşru savunma sadece kişinin kendine karşı
yapılan saldırılarda söz konusu olur.
C) İhmali fiilde gösterilmesi gereken özen, ihmali
eylemde bulunan kişi ile aynı konumda olan
kişiden olağan yaşam koşullarında gösterilmesi beklenen özendir.
D) Kişinin rızası, hukuka aykırı fiili hukuka uygun
hâle getirir. Örneğin tıbbi müdahaleden önce
verilen rıza, tıbbi müdahalenin hukuka uygun
olmasını sağlar.

9. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
A) Yanıltma, (hile) bir kişinin bir takım yalan ve
yanıltmalar dolayısıyla iradesine uymayan bir
açıklamada bulunmaya yöneltilmesidir. Burada sözleşmenin bir tarafının yanıltılması söz
konusudur. Yanıltılan tarafın bu yanılmasının
“esaslı” olması hâlinde sözleşmeyle bağlılığı
yoktur.
B) Bir beyanın karşı tarafın da onamı (muvafakati) ile yalnız görünürde yapılmasına, yani
beyan edilen şeyin istenilen şey olmadığı
konusunda tarafların uyuşmuş bulunmalarına
danışıklılık (muvazaa), bu biçimde yapılmış
işleme de danışıklı işlem (muvazaalı işlem)
denir.
C) Borçlar Yasası’na göre sözleşmenin niteliğinde yanılma, sözleşmenin konusunu oluşturan
şeyde yanılma, kişide yanılma, miktarda yanılma ve sözleşmenin temelini oluşturan unsurlarda yanılma esaslı yanılmaya örnektir.
D) Tarafların gerçekte hiçbir işlem yapmadıkları
hâlde başkalarına karşı sanki bir hukuki işlem
yapmış gibi göründükleri hâllerde mutlak (adi)
danışıklılıktan söz edilir.

6. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
A) Borcun ifasında kural bizzat ifadır. Ancak işin
niteliği aksini gerektirmiyorsa bir başkası da ifa
da bulunabilir.
B) Kişisel edimlere örnek olarak hizmet edimlerini
verebiliriz. Hizmet edimlerinde bizzat o borçlunun ifada bulunması gerekir.
C) Ani edimlere örnek olarak abonelik sözleşmesinden doğan borç verilebilir.
D) Kişisel edimler iflas masasına yazılmazlar.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir eksik borç niteliğinde değildir?

A) Kumar ve bahis borçları
B) Zaman aşımına uğramış borçlar
C) Evlilik tellallığından doğan borçlar
D) Vekâletsiz iş görmeden doğan borçlar
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10. Aşağıdakilerden hangisi eşya hukukunun

14. “H, A’ dan çaldığı saati B’ye ödünç vermiş,

konuları arasında yer almamaktadır?
A) İntifa hakkı
C) Alacak hakkı

B’de bunu ikinci el eşyaların satıldığı yerde
Ü’ye satmış ve teslim etmiştir.”

B) Kaynak hakkı
D) İpotek hakkı

Buna göre olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Ü, iyi niyetli olduğu takdirde saatin mülkiyetini
anında kazanır.
B) Ü, kötü niyetli de olsa saatin mülkiyetini anında kazanır.
C) Ü, iyi niyetli olduğu takdirde, saati benzer
eşyaların satıldığı yerden aldığından saatin
mülkiyetini anında kazanır.
D) Ü, iyi niyetli olduğu takdirde, saati benzer
eşyaların satıldığı yerden aldığından kendisine
iade davası açıldığında ödediği bedelin kendisine iadesini isteyebilir.

11. Taşınır bir malı kiraya veren kişinin zilyetliği
ne tür bir zilyetliktir?
A) Fer’i ve Vasıtasız
C) Fer’i ve Vasıtalı

B) Asli ve Vasıtasız
D) Asli ve Vasıtalı

12. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü zaman

aşımıyla taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasının
özelliklerinden biri değildir?

15. Ticari işlerde faiz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşınmaz iyi niyetle elde bulundurulmalı
B) Taşınmaz malik sıfatıyla elde bulundurulmalı
C) En az yirmi yıl süreyle taşınmaz elde bulundurulmalı
D) Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmaz
bulunmalı

A) Bileşik faiz kural olarak yasaktır.
B) Hem anapara faizi, hem temerrüt faizi serbestçe belirlenebilir.
C) Taraflar arasındaki sözleşmede öngörülmemişse alacağa faiz yürütülemez.
D) Taraflar arasındaki sözleşmede oran belirlenmişse öncelikle bu oran uygulanır.

13. Bir hakkın tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya

kaydedilebilmesi için aranan şartlar aşağıdakilerden hangisidir?

16. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?

A) Bağımlı ve en az 30 yıl süreli olma
B) Bağımsız ve en az 30 yıl süreli olma
C) Şahsa bağlı ve en az 30 yıl süreli olma
D) Eşyaya bağlı ve en az 20 yıl süreli olma

A) Faturaya gönderildiği tarihten itibaren 8 gün
içinde itiraz edilmelidir.
B) Tacirin borçlarının ticari iş niteliğinde olmasına
ticari iş karinesi denir.
C) Merkezle şube ayrı yerde faaliyette bulunurlar.
D) Tacir bütün borçlarından dolayı iflasa tabidir.

17. Ticari işletme rehninin kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez?
A) İşletme adı
C) Marka		
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B) Ham madde
D) Ticaret unvanı

A
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18. Aşağıdaki ortaklıklardan hangisinde ortaklar

23. Poliçede ödememe protestosu, ödeme günü-

ikinci derecede ve sınırsız sorumludur?
A) Limited Ortaklık
C) Anonim Ortaklık

nü takip eden kaç gün içinde çekilmelidir?

B) Adi Ortaklık
D) Kollektif Ortaklık

A) 2 gün		
C) 2 iş günü

19. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

B) 3 gün
D) 3 iş günü

24. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetim

ilkesinin sakıncalarını ortadan kaldırmak için
Anayasa’da öngörülen bir ilkedir?

A) Adi ortaklık Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.
B) Adi ortaklık ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik
kazanır.
C) Hem gerçek hem tüzel kişiler adi ortaklık ortağı olabilir.
D) Adi ortaklık ortakları, ortaklığın borçlarından
dolayı sınırsız ve müteselsilen sorumludur.

A) Hiyerarşi
C) İdari vesayet

B) İdarenin bütünlüğü
D) Yetki genişliği

25. Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği yoktur?
A) Bakanlık
C) Belediye

20. En az kaç ortağın bulunması hâlinde anonim

B) İl Özel İdaresi
D) Büyükşehir Belediyesi

ortaklık halka açık anonim ortaklık sayılır?
A) 50

B) 100

C) 250

D) 300

26. Türkiye Barolar Birliği ile Ankara Barosu

arasındaki hukuki ilişkinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

21. Keşide yeri Ankara, ödeme yeri Roma olan bir

A) Hiyerarşi
C) Yetki genişliği

çekte ibraz süresi ne kadardır?
A) 3 ay		
C) 15 gün		

B) İdari vesayet
D) Yetki devri

B) 1 ay
D) 10 gün

27. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin
görülüş usullerinden biri değildir?

22. Aşağıdakilerden hangisi bononun zorunlu

A) Emanet usulü
C) Vekâlet usulü

şekil şartı değildir?

A) Bononun vadesi
B) Bononun tanzim tarihi
C) Bonoyu tanzim edenin imzası
D) “Bono” veya “emre muharrer senet” kelimeleri

B) Ruhsat usulü
D) İltizam usulü

28. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda genel
görevli mahkemedir?
A) Danıştay
C) Hukuk Mahkemesi
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B) Bölge İdare Mahkemesi
D) İdare Mahkemesi

HUKUK
29. Aşağıdakilerden hangisinde ilk derece mahke-

A

33. 2004 yılında Anayasa’nın 90. maddesinde ya-

mesi olarak dava açılamaz?

pılan değişiklikle anayasamıza “............ ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda ............
hükümleri esas alınır.” İbaresi eklenmiştir.

A) Bölge İdare Mahkemesi
B) Hukuk Mahkemesi
C) Vergi Mahkemesi
D) İdare Mahkemesi

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası
andlaşmalar/kanun
B) temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası
andlaşmalar/andlaşma
C) milletlerarası tahkim kuruluşlarına ait kararlar/
kanun
D) milletlerarası tahkim kuruluşlarına ait kararlar/
tahkim kuruluşunun

30. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü kanun
yoludur?

A) İtiraz
B) Temyiz
C) Yargılamanın yenilenmesi
D) Yürütmenin durdurulması

34. “Bir devlet, ülkesinde bulunmayan bir enerji

kaynağının belirli bir süre içerisinde uluslararası piyasadaki değerinin artacağı zannıyla bir
takım uluslararası andlaşmalar imzalamış ve
söz konusu enerji kaynağını yirmi sene için
yüksek bir fiyatla satın almıştır. Ancak tahmini gerçekleşmemiş enerji kaynağının fiyatı
artmamıştır. Bu durumda ............”

31. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre vergi
mahkemelerinde iptal davası açılması için
öngörülen süre aşağıdakilerden hangisidir?
A) 70

B) 60

C) 45

D) 30

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

32. Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan bir yö-

A) ilgili devletin yaptığı andlaşmalar konuda hata
nedeniyle iptal edilebilir hâle gelmiştir.
B) saik hatası vardır, ilgili devletin yaptığı andlaşmalar geçersiz hâle gelmiştir.
C) saik hatası vardır ve bu sebeple ilgili devlet yaptığı andlaşmaların geçersizliğini ileri süremez.
D) konuda hata durumu mevcut olmakla beraber,
bu hata çeşidi iptale yol açmadığından andlaşmalar geçerli olmaya devam edecektir.

netmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle
açılacak davada görevli yargı yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danıştay
B) İdare Mahkemesi
C) Hukuk Mahkemesi
D) Bölge İdare Mahkemesi
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35. “1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşme-

39. “Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkeler kendi

sine göre yapılışı sırasında uluslararası hukukun ............ ile çatışan her andlaşma batıldır.”

kaderini tayin ilkesine dayandıklarını belirtmişlerdir. Bu yeni devletlerin özelliği ............”

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) nihai kuralı
C) temel kuralları

A) önceden sosyalist ülkeler olmaları ve bu
nedenle kendi kaderini tayin ilkesine diğer
ülkelerden fazla saygı göstermeleridir.
B) daha önce federe bir devlet oluşları ve önceki devletin anayasasında ayrılma hakkının
bulunmasıydı.
C) anayasalarında ayrılma hakkının bulunması
ve Wilson İlkelerinin uygulanacağı tarihsel
coğrafyada bulunmaları.
D) uygar uluslar tarafından kendi kaderini tayin
hakkını kullanma kabiliyetlerinin varlığının
tesbit edilmiş olmasıydı.

B) buyruk kuralı
D) üst gelenek kuralı

36. “Uluslararası hukuk iç hukuk ilişkisinin tabi-

yatı üzerine görüşlerden ............ görüş(ün)e
göre iç hukuk ve uluslararası hukuk alanları
temel olarak birbirinden farklı ve bağımsızdır.”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) düalist		
C) bağımsızlıkçı

B) monist
D) seperatist

40. “BM Andlaşmasının temel ilkeleri arasında
belirtildiği üzere ............”

37.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

I- davanın esastan görülmesi
II- yargılama yetkisinin tespiti
III- uygulanacak hukukun ne olduğuna karar
verilmesi
IV- hükmün ilanı

A) devletlerin bütünlüğü kuvvet kullanarak bozulacak ise bu ancak üye devletlerin bütününün
açık onayı ile olacaktır.
B) ülke bütünlüğüne kuvvet kullanılması yasakken, siyasi bağımsızlığa karşı kuvvet kullanılıp
kullanılamayacağı hususu tartışmalıdır.
C) bir ülkenin bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına karşı kuvvet kullanılamaz.
D) kuvvet kullanma kavramı tartışmalı olduğundan önleyici saldırı doktrini uluslararası hukukta kabul edilmeye başlanmıştır.

Yukarıda uluslararası düzlemde yargılama
sürecinin farklı aşamaları birer rakamla temsil
edilmek suretiyle verilmiştir.
Buna göre doğru sıralama aşağıdakilerden
hangisine tekabül etmektedir?
A) I, II, III ve IV
C) III, II, I ve IV

B) I, III, II ve IV
D) II, III, I ve IV

41. “............ terimi yalnız hukuki değil siyasi,

olması gerekene ilişkin yükümlülüklerin de
içerildiği andlaşma türlerine verilen isimdir.”

38. “............ latince deyimi mevcut sınırların ko-

runması üzerinden mutabakat sağlamayı ifade
eder.”

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) uti possidetis
C) erga omnes

A) statü		
C) modus vivendi

B) esneldatis
D) terra nullius
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42. “16. ve 17. yüzyıllarda uluslararası hukukun

46. Aşağıdaki durumların hangisinde zincirleme

şekillenmesinde etkin olan yaklaşım .............”

suç hükümleri uygulanır?

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fail, tek bir sözle birden fazla kişiye hakaret
etmiştir.
B) Fail, bir suç işleme kararı olmaksızın, bir hafta
boyunca her gün aynı kişiye ait dükkanlarda
hırsızlık yapmıştır.
C) Fail, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, bir hafta boyunca her gün farklı kişilere ait
birer dükkan soymuştur.
D) Fail, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, bir kişiyi yağmalamış, ertesi gün aynı
kişinin evinin kapısını kırmış, sonraki günse
dükkanında hırsızlık yapmıştır.

A) doğal hukuktur.
B) pozitivizmdir.
C) kilise hukukudur.
D) konvansiyonalizmdir.

43. Aşağıdaki hâllerden hangisinde kişi, işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olmaz?

A) Suç işlemeye teşvik etme
B) Suç işleme kararını kuvvetlendirme
C) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol gösterme
D) Önceden vaatte bulunmadığı hâlde suçun
işlenmesinden sonra yardımda bulunma

47. Aşağıdakilerden hangisi kanunilik ilkesine
aykırı değildir?

A) İdarenin düzenleyici işlemiyle ceza yaratılması
B) Kıyas yoluyla bir suça benzer fiilin cezalandırılması
C) Kişinin işlediği tarihte suç olmayan fiilin, daha
sonra suç hâline getirilmesi nedeniyle ceza
alması
D) İdarenin düzenleyici işlemiyle, önceden bir
suçun çerçevesini açık ve belirgin olarak
çizen ve cezasını belirleyen bir kanunun içinin
doldurulması

44. Aşağıdaki durumların hangisinde failin cezai
sorumluluğu vardır?

A) Fail, rızası dâhilinde arkadaşının evine girmiştir.
B) Fail, yangın çıkmış bir binadan kaçmak için
bina sakinlerinden birinin kapısını kırmıştır.
C) Fail, kendisine emir vermeye yetkili amirinin
emriyle birine işkence yapmıştır.
D) Fail, kendisine silahla saldıran kişiye karşı
kendini sopayla savunmuş ve saldırganın
kolunu kırmıştır.

48. Kanunların zaman bakımından uygulanma-

sıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?

45. Aşağıdaki durumların hangisinde fail suça

A) İnfaz rejimine ilişkin tüm kanunlarda, kanunun
değişmesi hâlinde failin lehine olan uygulanır.
B) Fail, suçu işledikten sonra kanun değişir ve
suçun cezası azaltılırsa, bu değişiklikten yararlanamaz.
C) Fail, suçu işledikten sonra kanun değişir ve
suçun cezası arttırılırsa, bu değişiklik faile de
uygulanır.
D) Fail, olağanüstü hâl ilan edilen bir bölgede,
göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı ile bir
cezaya çarptırılmışsa, olağanüstü hâl sona
erse bile cezasının infazı devam eder.

teşebbüsten sorumlu değildir?

A) Fail, hırsızlık amacıyla bir evin kapısını kurcalarken sokağın başında bir polis arabası
görmüş ve kaçmıştır.
B) Fail, hırsızlık amacıyla eve girdikten sonra pişman
olmuş ve hiçbir şey almadan evi terk etmiştir.
C) Fail, öldürmek amacıyla birine ateş etmiş,
ancak kişi sadece yaralanmıştır.
D) Fail, bir kişiye ateş etmek için silahını doğrultmuş bunu gören diğer bir kişi, failin üzerine
atlayarak onu etkisiz hâle getirmiştir.
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49. Meşru savunma ve zorunluluk hâli arasındaki

52. 1982 Anayasası’na göre egemenliğin kullanıl-

farklarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

ması ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi
doğrudur?

A) Her ikisinde de “oran” şartı aranır.
B) Meşru savunmada zarar saldırgana, zorunluluk hâlindeyse üçüncü kişiye verilir.
C) Meşru savunma sadece insan fiiline karşı,
zaruret hâliyse sadece doğa olayına karşı
olabilir.
D) Her ikisi de hem kişinin kendisinin hem de
üçüncü kişinin hakkının korunması için söz
konusu olabilir.

A) TBMM, yasama ve yürütme yetkilerini kullanır.
B) Egemenliği halk adına yalnızca TBMM kullanır.
C) 1982 Anayasası’na göre egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir. Hiçbir organ tarafından
kullanılamaz.
D) 1982 Anayasası’na göre egemenliği halk adına yasama, yürütme ve yargı erkleri kullanır.
Yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı, yargı yetkisi ise
yargı organları tarafından kullanılır

50. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza

53. 1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgür-

Kanunu’nda yer alan cezalardan değildir?

lükler konusunda aşağıdaki önermelerden
hangisi doğrudur?

A) Süreli hapis cezası
B) Kazanç müsaderesi
C) Müebbet hapis cezası
D) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

A) Tüm temel haklar aynı gerekçeye dayalı olarak sınırlanabilir.
B) Yabancıların da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla eşit hakları vardır.
C) Bunlar; kişinin hakları ve ödevleri, ekonomik
ve sosyal haklar ve ödevler ile siyasi haklar ve
ödevler başlıkları altında düzenlenmişlerdir.
D) Temel hak ve özgürlüklerin kanun veya yönetmelikle sınırlanması esastır. Gecikmesinde
sakınca bulunan hâllerde yetkili mercinin sözlü
emriyle de sınırlanabilirler.

51. Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen zaman

aşımı ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden
hangisi yanlıştır?
A) Zaman aşımı süresi, failin kim olduğunun
öğrenilmesi ile başlar.
B) Dava zaman aşımı süresinin belirlenmesinde,
dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha
ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri de göz
önünde bulundurulur.
C) Zaman aşımı sürelerinin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı
göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları
gerektiren suçlarda zaman aşımı bakımından
hapis cezası esas alınır.
D) Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hâllerde, mahkemece bu husustaki talebin
kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin zaman aşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar.

54. 1982 Anayasası’na göre kanun hükmünde

kararnameler için aşağıdaki önermelerden
hangisi doğrudur?
A) Bunları, ilgili bakanlıklar hazırlar, Bakanlar
Kurulunun onayına sunar.
B) Bunları, Bakanlar Kurulu hazırlar ve TBMM’nin
onayına sunar.
C) Bunlara Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi de
denilmektedir.
D) Bunlar, TBMM’de bulunan bir komisyon
tarafından hazırlanıp TBMM Genel Kurulunun
onayına sunulur.
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55. Ü ülkesinde, Cumhurbaşkanı halk tarafından

seçilmektedir. Hükûmet yasamanın içinden
çıkmamakta, halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanının atadığı bakanlardan oluşmakta ve
hükûmet yasama organının güvensizlik oyuyla
düşürülememektedir. Ü ülkesinin, hükûmet
sistemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Başkanlık Sistemi
C) Meclis Hükûmeti

B) Parlamenter Sistem
D) Kuvvetler Birliği Sistemi

56. Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de ilk defa hangi
Anayasa ile kurulmuştur?
A) 1921 Anayasası
C) 1961 Anayasası

59. Aşağıdakilerden hangisi Sened-i İttifak için
söylenemez?

A) Sened-i İttifak ferman niteliğinde bir belgedir.
B) Sened-i İttifak, misak niteliğinde bir belgedir.
C) Bu belge ile sadrazamın iktidarın kullanılmasına katılacağı düzenlenmiş ve iktidarı kullananların keyfiliğini önleyici şartlar öngörülmüştür.
D) Sened-i İttifak, düzenlediği hükümlerin uygulanmasını sağlayacak ve getirdiği sistemi
denetleyecek mekanizmalar öngörmemiştir.

60. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının
tek başına yaptığı işlemlerden değildir?

A) Kanunları yayımlamak
B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar
vermek
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı
kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil etmek
D) Gerekli gördüğü hâllerde Bakanlar Kuruluna
başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak

B) 1924 Anayasası
D) 1982 Anayasası

57. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hangi anlama gelir?

A) Soyut norm denetimidir.
B) Somut norm denetimidir.
C) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyeleri
gibi yüksek düzeydeki kamu görevlilerinin kendi kişiliklerini ilgilendiren konularda Anayasa
Mahkemesine başvurmalarıdır.
D) Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal
edilmesi hâlinde Anayasa Mahkemesine başvurabilmelerini sağlayan özel bir yargı yoludur.

58. Aşağıdaki hak ve ödevlerden hangisi 1982

Anayasası’nın “Kişinin Hak ve Ödevleri” başlığı altında düzenlenmiştir?

61. “İnsanları görünüşüne göre değerlendirmenin

yanlış olacağı” anlamını içeren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
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.

62. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin
kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

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.

A) Konut hakkı
B) Çalışma hakkı ve ödevi
C) Süreli ve süresiz yayın hakkı
D) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
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63. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bo-

67.

zukluğu 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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“+”, “x” gerçek sayılar kümesinde kullandığımız toplama ve çarpma işlemleri olmak üzere
m, n, k sayıları arasındaki bağıntılar tablolarda
verilmiştir. Buna göre, k aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 9

B) 6

C) 3

D) 2

64. (I) Edebiyatımızın hâlihazırdaki en büyük

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.

68. Etiket fiyatları 74, 70 ve 56 TL olan üç ürünü
3 al 2 öde kampanyasında satın alan bir kişi
bu ürünleri en az % kaç ucuza almış olur?
A) 28

B) II

C) III

D) 37

sidir?

D) IV

A) 2 35

65. “Yazdığına yüreğini koymayan yazar, kandırsa

B) 2 18

C) 2 9

D) 2 6

70. Yarıçapının uzunluğu 5 m olan silindir şeklin-

da doyuramaz, seslense de uyaramaz.” diyen
birine göre bir yazarda bulunması gereken
özellik, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarafsızlık
C) Yaratıcılık

C) 35

69. 2 36 sayısının karekökü aşağıdakilerden hangi-

Bu paragraftaki numaralandırılmış cümlelerin
hangisinde “ihtimal” söz konusudur?
A) I

B) 32

deki bir deponun içinde 450 m 3 su vardır. Bu
depo aşağıdakilerden hangisi olabilir?
(r yerine 3 alınız.)

B) Özgünlük
D) İçtenlik

A)

5m

B)

5m

15 m
5m

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

C)

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)

5m

9m

D) 42
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71. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji

76. Asit yağmurlarının etkileriyle ilgili olarak aşa-

kaynaklarından biri değildir?
A) Hidrojen Enerjisi
C) Nükleer Enerji

ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) Hidrolik Enerji
D) Biyokütle Enerjisi

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.

72. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile aşağı-

daki ülkelerden hangisi arasında Akkuyu
Sahası´nda bir nükleer güç santralinin tesisine ve işletimine dair iş birliğine ilişkin bir
anlaşma yapılmıştır?
A) Fransa		
C) Güney Kore

B) Japonya
D) Rusya Federasyonu

77. Aşağıdaki Birleşmiş Milletlerin temel organlarından hangisinin merkezi New York dışındadır?

73. Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesinde aşa-

A) Ekonomik ve Sosyal Konsey
B) Uluslararası Adalet Divanı
C) Güvenlik Konseyi
D) Vesayet Konseyi

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

B) Macaristan
D) Bulgaristan

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

74. Türkiye’de elektrik üretiminin kaynaklara göre
dağılımında en fazla elektrik, aşağıdaki santrallerin hangisinden üretilmektedir?
A) Hidrolik		
C) Doğalgaz

sını sağlar.

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

B) Kömür
D) Jeotermal

Yukarıda hangi vitamine ait özellikler sıralanmıştır?
A) E

B) D

C) C

D) A

75. • Estikleri yerlerde sıcaklığı arttıran
rüzgârlardır.

• Akdeniz üzerinden kaynaklanarak, güneyba•

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

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

Yukarıda özellikleri açıklanan rüzgârın adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıldız		
C) Karayel		

B) Poyraz
D) Lodos
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80. Bir ülke parasının, döviz piyasalarında başka

83. Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı-

bir ülke parası ile serbestçe değiştirilebilmesi
ve uluslararası ticari işlemlerde değişim aracı
olarak kullanılabilmesine ne denir?
A) Morotoryum
C) Devalüasyon

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?

B) Konvertibilite
D) Konsolidasyon

A) 6 ay

81. 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

B) 8 ay

C) 9 ay

D) 1 yıl

84. Aşağıdakilerden hangisi Enerji ve Tabii Kay-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığının görevleri arasında yer almamaktadır?

naklar Bakanlığının yardımcı hizmet birimlerinden biridir?
A) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
B) Personel Dairesi Başkanlığı
C) Strateji Geliştirme Başkanlığı
D) Hukuk Müşavirliği

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

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

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

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

A
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87. 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre denetim ve

91. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre

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?
A) 5

B) 10

C) 15

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?

D) 20

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.

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

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?

89. Aşağıdakilerden hangisi 4628 sayılı Elektrik Piya-

A) EPDK		
C) İl Özel İdareleri

sası 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

B) Belediye
D) Kamu İhale Kurumu

93. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na

göre İthalatçı şirketlerin, ithal yoluyla temin
ettiği yıllık doğal gaz miktarı, Kurumca belirlenecek cari yıla ait ulusal gaz tüketim tahmininin yüzde kaçını geçemez?
A)10

B) 20

C) 30

D) 50

90. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre

serbest tüketici limitini aşağıdakilerden hangisi belirler?

94. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na

göre aşağıdakilerden hangisi serbest tüketici
değildir?

A) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
B) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
C) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
D) Elektrik Üretim Anonim Şirketi

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
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95. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre

98. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)

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?

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a
göre aşağıdaki hangi faaliyet lisansa tabi
değildir?
A) LPG’nin dağıtımı ve taşınması
B) Otogaz bayilik faaliyeti
C) Tüplü LPG bayiliği
D) LPG’nin depolanması

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

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?

96. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre

Dağıtıcı lisans sahipleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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.

A) Rafineri ve tüp imalathaneleri
B) Rafineri ve depolama tesisleri
C) Depolama ve dolum tesisleri
D) Dolum tesisleri ve otogaz istasyonları

100. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a
göre aşağıdakilerden hangisi otogaz bayilerinin yükümlülükleri arasında değildir?

97. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre
Kaçak petrolün tespit ve tasfiyesine ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

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

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.

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.

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