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8.GRUP
ADI

: ………………………………………………………………

SOYADI

: ………………………………………………………………

T.C. KİMLİK NO

: ………………………………………………………………

SINAV SALON NO

: ………………… SIRA NO: …………………………….

DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz.
GENEL AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki sınav konuları şunlardır:
Sınav Konuları
GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK
BAKANLIĞIN GÖREV ALANINA AİT KONULAR
ALAN BİLGİSİ

2.

3.
4.

5.

Adınızı, Soyadınızı, TC Kimlik No, Sınav
Salon No ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki
ilgili alanlara yazınız. T.C. Kimlik No
bilgilerinizi
Optik
Cevap
Kağıdınıza
işaretlemeyi unutmayınız.
Bu soru kitapçığında yer alan 80 adet soru
için toplam cevaplama süresi 90 dakikadır.
Cevaplamaya
istediğiniz
sorudan
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap
kağıdında aynı numaralı cevap yerine
işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına
yapılan
işaretlemeler
dikkate
alınmayacaktır.
Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok
cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.

Soru Sayısı
16
16
48

6.

Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi
olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir.
7. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve
yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem
kullanınız. İşaretlemenizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem
kullanmayınız.
8. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde,
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini
unutmayınız.
9. Optik
Cevap
Kağıdınızı
buruşturmayınız,
katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret
koymayınız.
10. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
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GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK

5.

1
 1 3 
1   : 1  2 
3
 2 2 

ifadesinin en sade şekli

aşağıdakilerden hangisidir?

1.

A) 9

I. Ne yana dönsem rahat edemiyordum; çoktan uykum
kaçmıştı.
II. İtiraf etmem gerekirse benim o iş yerinde rahatım kaçtı.
III. Koltuklar iyi duruyor; ama odanın halısı biraz sağa
kaçmış.
IV. Gerçekten, bu gömleğin mavisi yeşile kaçıyor.

B)

10

1
5

C) 1

D) -1

E) 1

3

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “kaçmak” sözcüğü
aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

6.

olmak üzere, 5a2b sayısı 12 ile tam
bölünebilmektedir. Buna göre, kaç farklı 5a2b sayısı
yazılabilir?
A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf yanlış
kullanılmıştır?
A) Ailesinin eskiden Boğaz’a yakın bir yalısı varmış.
B) Tanzimat’la birlikte edebiyatımız da Batı’ya yönelmiştir.
C) Zeynep Hanım, uzun süredir bize uğramıyordu?
D) Ekmeğin kaç Lira olduğunu bile bilmeyenler var.
E) Bu bölgede yıllarca Müslüman ve Hristiyan topluluklar
birlikte yaşamış.

7. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 6 katıdır.
4 yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının 5
katından 3 fazla olduğuna göre, babanın şimdiki yaşı
kaçtır?
A) 32

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi tekillik-çoğulluk uyumu
bakımından doğrudur?
A) İl dışından gelen konuklarımızı sen, ben ve Burcu
karşılayacak.
B) Şiirleri de öyküleri ve romanları kadar çok beğeniliyorlar.
C) O sırada öfkeden sanki gözleri görmüyor, kulakları
duymuyorlardı.
D) Yazık ki çoğu genç, kısa yoldan para kazanmanın
hesabını yapıyorlar.
E) Hastalar, gaz sızıntısı ve yangın tehlikesi nedeniyle
dışarı çıkarıldı.

8. Düzlemde,

B) 36

x

ekseni,

C) 40

y ekseni ve

ile sınırlanan bölgenin alanı kaç
A) 4

B) 6

D) 42

C) 8

E) 45

x y
  1 doğrusu
3 4

br 2

dir?
D) 10

E) 12

4. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Seninle yeniden bir arada olmak istiyoruz.
B) Aşçımız olmadığından yemekler yetişmiyor.
C) Senin anlıyacağın, bu işten dönüş yok.
D) Çantamdaki her şeyi alıp öylece gitti.
E) Kızdığını belli etmemeye uğraşsa da hepimiz anlamıştık.
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9. Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın silahlı eylem aşaması
(savaşlar) aşağıdaki hangi anlaşma ile sona ermiştir?

13. 1982 Anayasası’na göre, halkoylamaları ile ilgili
aşağıdaki esaslardan hangisi geçerli değildir?

A) Moskova Antlaşması
B) Mondros Ateşkes Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
E) İstanbul Antlaşması

A) Gizli oy
B) Eşit oy
C) Kapalı sayım
D) Genel oy
E) Yargı yönetim ve denetimi altında yapılma

14. 1982 Anayasası’na göre, kanun önünde eşitlik ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
10. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ġzmir’in işgaline yönelik yurt
genelindeki tepkileri birleştirerek ülkede ortak bir ruh ve
heyecan yaratmak için Türk halkına ilk seslenişi
aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur?

A) Kişiler arasında dini ve felsefi inancı sebebiyle ayrım
gözetilmesi eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
B) Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket
etmek zorunda değildir.
C) Kişiler arasında ırk ve mezhep sebebiyle ayrım
gözetilmesi eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
D) Kişiler arasında siyasi düşünce sebebiyle ayrım
gözetilmesi eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
E) Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler için alınacak tedbirler
eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

A) Havza Genelgesi
B) Amasya Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Balıkesir Kongresi

11. Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin Kaldırılması’ndan
önce gerçekleşmiştir?

15. 1982 Anayasası’na göre, Kamu Denetçiliği Kurumu
aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak kurulmuştur?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
B) Ankara’nın Başkent ilan edilmesi
C) Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması
D) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
E) İstiklal Mahkemeleri’nin kaldırılması

A) Başbakanlık
B) Cumhurbaşkanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Adalet Bakanlığı
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

16. 1982 Anayasası’na göre, olağan dönemlerde temel hak
ve hürriyetlerin sınırlandırılması ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
12. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ġktisaden zayıf bir ulus,
fakirlik ve sefaletten kurtulamaz. Toplumsal ve siyasi
felaketten yakasını kurtaramaz.” felsefesine dayalı ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar, demokratik
toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve
ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
B) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında bu
hakların özlerine dokunulamaz.
C) Temel hak ve hürriyetler yalnızca Anayasanın ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak
sınırlandırılabilir.
D) Temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar, Anayasanın
sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.
E) Temel hak ve hürriyetler düzenleyici işlemlerden sadece
yönetmelik ile sınırlandırılabilir.

A) Halkçılık
B) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik
E) Laiklik
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BAKANLIĞIN GÖREV ALANINA AĠT
SORULAR
17. 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna göre,
aşağıdakilerden hangisi Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın görevleri arasında yer almamaktadır?
A) Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun
vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların
tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak
B) Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara
ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması,
işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve
korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve
tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak,
plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak
C) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin
önlenmesi için prensip ve politikalar tespit etmek,
standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak;
bu çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem
planları yapmak
D) Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve
tabii kaynaklar ile enerjinin üretim, iletim, dağıtım,
tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme
hizmetlerinin genel politikasını tespit çalışmalarının
koordinasyonunu temin etmek ve denetlemek
E) Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin
üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma
politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek

19. 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna göre, 23 Nisan
1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan
memurları atama yetkisi, aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Bakan
D) Müsteşar
E) Bakanlar Kurulu

20. Aşağıdakilerden hangisi Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın ana hizmet birimlerinden biri değildir?
A) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı
B) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı
C) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
D) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
E) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

21. Aşağıdakilerden hangisi Enerji Ġşleri Genel
Müdürlüğü’nün görevlerinden biri değildir?
A) Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara
uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için
gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak
B) Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi,
işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü, korunması ve
enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine
etmek
C) Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme
faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, envanterini
hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve
koordine etmek
D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve
enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve
öneriler geliştirmek
E) Enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmenin
azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda
çalışmalar yapmak, bunu teşvik etmek

18. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın merkez
teşkilatını oluşturan birimler aşağıdakilerden
hangisinde tam olarak yer almaktadır?
A) Ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri
B) Ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve
yardımcı birimler
C) Danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimler
D) Ana hizmet birimleri ile yardımcı birimler
E) Ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar
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22. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre, üretim,
iletim ve dağıtım lisansları için geçerli olan asgari süre
kaç yıldır?
A) 10

B) 15

C) 29

D) 35

E) 49

26. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre, dağıtıcıların
kendi işlettiği istasyonlar aracılığı ile yaptığı satış,
dağıtıcının toplam yurt içi pazar payının yüzde kaçından
fazla olamaz?
A) 10

23. Aşağıdakilerden hangisi 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu hükümleri uyarınca lisans almak koşuluyla
yürütülebilecek faaliyetlerden biri değildir?
A) Üretim faaliyeti
B) Perakende satış faaliyeti
C) Denetim faaliyeti
D) Piyasa işletim faaliyeti
E) İthalat faaliyeti

B) 15

C) 20

D) 25

E) 30

27. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre, “Ulusal
petrol stoğunun esas gün sayısının belirlenmesi,
artırılması, yönetimi, getirilebilecek yükümlülükler,
ulusal petrol stoğunun temin süresi, ulusal petrol
stoğunun cinsi, miktarı ve stoklama yerinin
belirlenmesi, ulusal petrol stoğuna dair petrol ve
hizmet alımları, stok ve stoklamaya ilişkin diğer
kararlar ile tedbirlerin alınması, ulusal petrol
stoklarından olağanüstü hâllerde satış yapılması ile
Bakanlar Kurulu’na sunulacak tekliflerin hazırlanması”
gibi konularda karar vermek üzere oluşturulan
komisyonda aşağıdaki Bakanlıklardan hangisinin
temsilcisi yer almaz?
A) Milli Savunma Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D) Dışişleri Bakanlığı
E) Maliye Bakanlığı

24. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik
Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz
Piyasası Hakkında Kanun)’na göre, doğal gaz arama ve
işletme ruhsatları aşağıdaki kurumların hangisi
tarafından verilir?
A) Maden İşleri Genel Müdürlüğü
B) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
C) Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü
D) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı
E) Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

28. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanuna göre, sahip olunan lisansın
verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi hâlinde
sorumlulara uygulanacak idari para cezası kaç Türk
Lirasıdır?
25. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik
Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz
Piyasası Hakkında Kanun)’na göre, lisanslar ve
sertifikalar bir defada, en fazla kaç yıl süre ile verilir?
A) 10

B) 20

C) 25

D) 30

A) 50.000
B) 100.000
C) 200.000
D) 250.000
E) 300.000

E) 40
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29. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanuna göre, Otogaz bayileri
aşağıdakilerden hangisi ile yükümlü değildir?
A) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda
sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen
LPG’ yi satmak
B) Otogaz istasyonları için ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak
C) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz
LPG ikmali yapmak
D) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı
yapmak, LPG tüpü dolumuna yarayan alet, makine ve
teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmak
E) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve
amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak

32. 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre, hedef sahayı
seçmenin gerekçeleri, nedenleri ve aranacak
maden/madenlerin belirtildiği; mevcut bilgiler
doğrultusunda hazırlanmış yorum ve değerlendirmeleri
içeren rapor aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ön İnceleme Raporu
B) Ön Arama Faaliyet Raporu
C) Genel Arama Faaliyet Raporu
D) Detay Arama Faaliyet Raporu
E) Özel İnceleme Raporu

30. 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre, maden istihracı ile
sağlanacak gelirden Devlet payına düşen kısım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet Payı
B) Maden Hakkı
C) Kurum Hakkı
D) Gelir Vergisi
E) Devlet Hakkı

31. 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre, madenler kaç ana
grupta sınıflandırılmıştır?
A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9
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ALAN BĠLGĠSĠ

33. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre dernekler en az
kaç kişi tarafından kurulabilir?
A) 3

B) 5

C) 7

D) 10

36. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, ölüm tehlikesi
içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri
haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli
olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların
başvurusu üzerine mahkemenin bu kişi hakkında
alabileceği karara ne denir?
A) Ayırt etme gücünün kaybı kararı
B) Ergin sayılma kararı
C) Kısıtlılık kararı
D) Gaiplik kararı
E) Vesayet altına alma kararı

E) 50

34. Aşağıdakilerden hangisi 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu’nda kişilik haklarına yapılan saldırıda hukuka
aykırılığı ortadan kaldıran hâller arasında
sayılmamıştır?

37.
I. Arazi
II. Ticari işletme
III. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler
IV. Marka
V. Ticaret unvanı

A) Kanunun verdiği yetkinin kullanılması
B) Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası
C) Daha üstün nitelikte özel yarar
D) Daha üstün nitelikte kamusal yarar
E) Kişilik hakkı zedelenen kimsenin eşinin ya da birinci
derecede yakınlarının rızası

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre,
yukarıdakilerden hangileri Tapu Siciline taşınmaz olarak
kaydedilebilecek değerlerdendir?
A) I ve III
B) I ve V
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V

35. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, vakıflarla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Vakıf, vakıf kurma iradesinin açıklanması ile tüzel kişilik
kazanır.
B) Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da
gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik
değeri olan haklar vakfedilebilir.
C) Belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek
amacıyla vakıf kurulamaz.
D) Vakıf kurma iradesi, resmi senetle veya ölüme bağlı
tasarrufla açıklanır.
E) Özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, tüzel kişiliğin
kazanılmasıyla vakfa geçer.

38. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, asıl borç
ilişkisindeki borcun ifa edilmediği takdirde hak konusu
eşyayı sattırıp paraya çevirerek alacaklıya alacağını
tahsil etme yetkisini veren hak aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İntifa hakkı
B) Rehin hakkı
C) Oturma hakkı
D) Kiracılık hakkı
E) Üst hakkı
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39. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklardan değildir?
A) İrtifak hakkı
B) İntifa hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Rehin hakkı
E) Taşınmaz yükü

43. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası antlaşmaların
yorumlanmasında başvurulan temel yorum kuralları
çerçevesinde dikkate alınacak unsurlar arasında
yer almaz?
A) Antlaşmaların amacı
B) Antlaşmaların konusu
C) Antlaşmaların hazırlık çalışmaları
D) Antlaşmaların içeriği ve bağlamı
E) Antlaşma terimlerinin olağan anlamı

40. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler
Antlaşması’nın kuvvet kullanma yasağına getirdiği
temel istisnalardan biridir?
A) İnsani müdahale
B) Terörle mücadele
C) Meşru müdafaa
D) Haklı savaş
E) Koruma sorumluluğu

44. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ceza
Mahkemesi’nin yargı yetkisine giren suçlar arasında yer
alır?
A) İnsanlığa karşı suçlar
B) Terörizm
C) Uyuşturucu kaçakçılığı
D) Köle ticareti
E) Korsanlık

41. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun
kaynaklarından yapılageliş/teamül hukukunun ana
unsurları arasında yer alır?
A) Devletlerin temel anayasal ilkeleri
B) Uluslararası örgüt kararları
C) Ulus-üstü örgüt kararları
D) Uluslararası örgüt uygulamaları
E) Devlet uygulamaları

45. 1982 Anayasası’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf
olduğu uluslararası antlaşmalar hakkında öngörülen
düzenleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Usulüne uygun olarak yürürlüğe giren uluslararası
antlaşmalar anayasal niteliktedir.
B) Usulüne uygun olarak yürürlüğe giren uluslararası
antlaşmalar kanun hükmündedir.
C) Taraf olunan tüm antlaşmalar yürürlük öncesinde
Anayasa Mahkemesi denetimine açıktır.
D) Taraf olunan tüm antlaşmalar Resmi Gazete’de
yayınlanmak zorundadır.
E) Taraf olunan tüm antlaşmalar Dışişleri Bakanlığı onayına
tabidir.

42. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin deniz ülkesi dışında
yer almakla birlikte belirli haklara sahip olduğu deniz
yetki alanları arasında yer almaz?
A) Münhasır Ekonomik Bölge
B) İçsular
C) Kıta Sahanlığı
D) Balıkçılık Bölgesi
E) Bitişik Bölge
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46. “Bir devletin uluslararası hukuka aykırı bir fiili nedeniyle
zarar gören başka bir devletin ilk devlete yine
uluslararası hukuka aykırı şekilde yanıt vermesi”
durumunu ifade eden uluslararası hukuk kavramı
aşağıdakilerden hangisidir?

49. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sözleşme
ilişkisinde “koşul” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Koşul, taraflardan birinin bizzat yerine getirmesi gerekli
bir davranış değilse, o tarafın ölümü hâlinde mirasçısı
onun yerine geçebilir.
B) Bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi, gerçekleşip
gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılmışsa,
sözleşme geciktirici koşula bağlanmış olur.
C) Aksi kararlaştırılmamışsa, geciktirici koşula bağlı
sözleşme, ancak koşulun gerçekleştiği andan başlayarak
hüküm ifade eder.
D) Bozucu koşula bağlanmış sözleşmenin hükümleri, kural
olarak koşulun gerçekleştiği anda ortadan kalkar.
E) Bir koşul, hukuka veya ahlaka aykırı bir yapma veya
yapmama fiilini sağlamak amacıyla konulmuşsa, bu
koşula bağlı hukuki işlem yine de geçerlidir.

A) Misilleme
B) Zararla karşılık
C) Zaruret hali
D) Karşı önlem
E) Cezalandırıcı önlem

47. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, haksız fiilden
doğan tazminat alacakları için Kanunda öngörülen
zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği
tarihten başlayarak iki yıl ve her hâlde fiilin işlendiği
tarihten başlayarak on yıl
B) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği
tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde fiilin işlendiği
tarihten başlayarak on yıl
C) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği
tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde fiilin işlendiği
tarihten başlayarak beş yıl
D) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği
tarihten başlayarak beş yıl ve her hâlde fiilin işlendiği
tarihten başlayarak on yıl
E) Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği
tarihten başlayarak iki yıl ve her hâlde fiilin işlendiği
tarihten başlayarak yirmi yıl

50. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre sözleşme
ilişkisinin kurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla
doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır olanlar
arasında yapılmış sayılır.
B) Öneren, önerisi ile bağlı olmama hakkının saklı olduğunu
açıkça belirtirse veya işin özelliğinden ya da durumun
gereğinden bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa,
önerisi kendisini bağlamaz.
C) Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını
öneren, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle
bağlıdır.
D) Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri
niteliğindedir.
E) Öneriyi geri alma açıklaması, diğer tarafa öneriden önce
veya aynı anda ulaşmış ya da daha sonra ulaşmakla
birlikte diğer tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa,
öneri yapılmamış sayılır.

48. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre,
“zamanaşımının kesilmesi” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Zamanaşımı kefile karşı kesilince, asıl borçluya karşı da
kesilmiş olur.
B) Borçlu kısmi bir ödeme yaparak borcunu ikrar ettiğinde
zamanaşımı kesilir.
C) Alacaklının dava yoluyla mahkemeye başvurması
hâlinde zamanaşımı kesilir.
D) Zamanaşımı bölünemeyen bir borcun borçlularından
birine karşı kesilince, diğerlerine karşı da kesilmiş olur.
E) Zamanaşımının kesilmesiyle, yeni bir süre işlemeye
başlar.
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51. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, bir
sözleşmenin konusunun sözleşmenin kurulduğu anda
imkansız olmasına bağlanan hukuki sonuca ne denir?

54. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, “tacir” olmanın
hukuki sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir
iş adamı gibi hareket etmesi gerekir.
B) Tacirler her türlü borçları dolayısıyla iflasa tabidirler.
C) Tacirler ilgili düzenlemelere uygun bir ticaret unvanını
seçmek ve tescil ettirmek zorundadırlar.
D) Ticari örf ve adetler tacirler için sadece onlar tarafından
bilindiği veya bilinmesi gerektiği ispatlandığı takdirde
uygulanır.
E) Tacirler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli ticari
defterleri tutmakla yükümlüdürler.

A) Yokluk
B) Askıda geçerlilik
C) İptal edilebilirlik
D) Kesin hükümsüzlük
E) Askıda geçersizlik

52. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sözleşmeden
doğan borçların ifası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Seçimlik borçlarda, hukuki ilişkiden ve işin özelliğinden
aksi anlaşılmadıkça, edimlerden birinin seçimi borçluya
aittir.
B) Borcun tamamı belli ve muaccel ise, alacaklı kısmen ifayı
reddedemez.
C) Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde
alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu, borcunu
şahsen ifa etmekle yükümlü değildir.
D) Bölünemeyen borcun birden çok borçlusu varsa,
borçlulardan her biri borcun tamamını ifa etmekle
yükümlüdür.
E) İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça veya hukuki
ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça her borç, kural
olarak doğumu anında muaccel olur.

55. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, “ticari iş” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari iş
niteliğindedir.
B) Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen bütün işlem ve
fiiller ticari iş niteliğindedir.
C) Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir.
D) Gerçek kişi tacirlerin bütün işlem ve fiilleri ticari iş
niteliğindedir.
E) Ticari işlerde kanuni, anapara ile temerrüt faizi hakkında
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

53. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, sebepsiz
zenginleşmeden doğan borçlar ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Zamanaşımına uğramış bir borcun ifasından veya ahlaki
bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan
zenginleşmeler de geri istenebilir.
B) Hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi
amacıyla verilen şey geri istenemez.
C) Sebepsiz zenginleşen kişi iyiniyetli ise, yaptığı zorunlu ve
yararlı giderleri, geri verme isteminde bulunan kişiden
isteyebilir.
D) Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmeyi iyiniyetli
olmaksızın elden çıkarmışsa zenginleşmenin tamamını
geri vermekle yükümlüdür.
E) Hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi
amacıyla verilen şey hakkında açılan davada hâkim, bu
şeyin Devlet’e mal edilmesine karar verebilme yetkisine
sahiptir.

56.
I. Kişisel emek
II. Ticari itibar
III. Nakit para
IV. Vadesi gelmiş alacak hakkı
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
yukarıdakilerden hangileri anonim şirketlere sermaye
olarak konulamaz?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
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57. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, “çek” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

60. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerin biri değildir?

A) Çek üzerine yazılacak kapital faizi şartı geçerlidir.
B) Çekte kural olarak üçlü bir ilişki söz konusudur.
C) Çek hamiline yazılı olarak da düzenlenebilir.
D) Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap ancak bir banka
olabilir.
E) Diğer bir kişi üzerine düzenlenen çek yalnız havale
hükmündedir.

A) Demokratik devlet
B) İnsan haklarına saygılı devlet
C) Sosyal devlet
D) Hukuk devleti
E) Federal devlet

61. 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu’nun programı,
kuruluşundan en geç ne kadar süre içinde Başbakan
veya bir bakan tarafından Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde okunur ve güvenoyuna başvurulur?
58. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, çeklerin cirosu
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çekin kısmi cirosu geçerlidir.
B) Hamiline yazılı bir çek üzerine yapılan ciro, cirantayı,
başvurma hakkına dair hükümler gereğince sorumlu
kılarsa da senedin niteliğini değiştirerek onu emre yazılı
bir çek hâline getirmez.
C) Çekte muhatabın cirosu batıldır.
D) Çekte protestonun düzenlenmesinden veya aynı nitelikte
bir belirlemeden veya ibraz süresinin geçmesinden sonra
yapılan ciro, ancak alacağın temlikinin sonuçlarını
doğurur.
E) Çekte ciro, düzenleyen veya çekten dolayı borçlu
olanlardan herhangi biri lehine de yapılabilir.

A) Üç gün
B) Bir hafta
C) On gün
D) On beş gün
E) Bir ay

62. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’na göre, temel
hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya
tamamen durdurulabileceği hâllerden biri değildir?
A) Savaş hâli
B) Seferberlik hâli
C) Olağanüstü hâl
D) Sıkıyönetim hâli
E) Seçim hâli

59. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak
özelliklerinden değildir?
A) Kambiyo senetlerinde yer alan hakkın devri için mutlaka
senedin devri de gerekir.
B) Sıkı şekil koşullarına bağlıdırlar.
C) Sınırlı sayıda olmak üzere belirlenmişlerdir.
D) Kambiyo senetlerinde yer alan hak ancak senedin
düzenlenmesiyle doğar.
E) Ortaklık hakkı içerirler.

63. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda “Sosyal
ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” arasında
sayılmaktadır?
A) Haberleşme hürriyeti
B) Konut hakkı
C) Din ve vicdan hürriyeti
D) Süreli ve süresiz yayın hakkı
E) Vergi ödevi
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64. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı
saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet
kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz
olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi de Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar verebilir?
A) Genelkurmay Başkanı
B) Başbakan
C) Cumhurbaşkanı
D) Bakanlar Kurulu
E) Milli Savunma Bakanı

65. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkilerinden
biri değildir?
A) Bakanlar Kurulu’nu ve bakanları denetlemek
B) Bakanlar Kurulu’na belli konularda kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisi vermek
C) Para basılmasına karar vermek
D) Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve Resmî
Gazete’de yayımlamak
E) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve
kabul etmek

66. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bilgi edinme ve
denetim yollarından biri değildir?

67. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının hastalık ve
yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak
görevinden ayrılması hâllerinde görevine dönmesine
kadar; ölüm, çekilme veya başka bir sebeple
Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması hâlinde de
yenisi seçilinceye kadar Cumhurbaşkanlığına vekillik
etme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Başbakan
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
C) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
D) Dışişleri Bakanı
E) Adalet Bakanı

68. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ġçtüzüğü’nün bir hükmünün Anayasa’ya şekil
bakımından aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa
Mahkemesi’nde doğrudan doğruya iptal davası açma
süresi, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) İçtüzük değişikliğinin Resmî Gazete’de
yayımlanmasından başlayarak 7 gün
B) İçtüzük değişikliğinin Resmî Gazete’de
yayımlanmasından başlayarak 10 gün
C) İçtüzük değişikliğinin Resmî Gazete’de
yayımlanmasından başlayarak 60 gün
D) İçtüzük değişikliğinin Resmî Gazete’de
yayımlanmasından başlayarak 90 gün
E) İçtüzük değişikliğinin Resmî Gazete’de
yayımlanmasından başlayarak 6 ay

69. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, “Bağlılık Kuralı”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Taksirle birden fazla kişinin katılımıyla işlenen suçlarda
bağlılık kuralı uygulanamaz.
B) Bağlılık kuralının uygulanmasında suçun işlenişine iştirak
eden her kişi diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel
nedenler göz önünde bulundurulmaksızın cezalandırılır.
C) Bağlılık kuralının uygulanabilmesi için suçun en azından
hazırlık hareketlerine başlanmış olması gerekir.
D) Özgü suçlarda sadece özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail
olabilir.
E) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin
varlığı yeterlidir.

A) Soru
B) Gensoru
C) Genel görüşme
D) Meclis Soruşturması
E) Kanun hükmünde kararname
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70. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, “taksir”e ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Taksirle gerçekleştirilen davranışın haksızlık unsurunu
objektif dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlali
oluşturmaktadır.
B) Taksirle işlenen fiiller kanunun açıkça belirttiği hallerde
cezalandırılır.
C) Taksirli suçlarda failin münhasıran kişisel ve ailevi
mağduriyeti; bir şahsi cezasızlık sebebi ya da cezada
indirime gidilmesini gerektiren bir şahsi sebep teşkil eder.
D) Taksirli suçlara ancak icrai hareketin gerçekleştirildiği
fakat neticenin ortaya çıkmadığı hâllerde teşebbüs
mümkündür.
E) Failin taksirli hareketi bir başkasının taksirli hareketiyle
birleşirse; herkes kendi taksirli fiilinden dolayı kendi
kusuruna göre sorumlu olur.

71. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Meşru
Savunma”ya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Üçüncü kişinin malvarlığına yönelik saldırılara karşı
meşru savunmada bulunmak mümkün değildir.
B) Sadece vücut bütünlüğüne ilişkin hakların korunmasına
yönelik meşru savunmada bulunulabilir.
C) Saldırgan açısından bir şahsi cezasızlık sebebinin var
olması, meşru savunma kapsamında saldırganın fiilinin
haksız bir saldırı olarak nitelendirilmesine engel olur.
D) Meşru savunmadan bahsedilebilmesi için saldırının
kasten gerçekleştirilmesi gerekir.
E) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek
bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile
ceza verilmez.

73. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, “Ceza
sorumluluğu”na ilişkin aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup 15 yaşını
doldurmamış olanların hiçbir hâlde ceza sorumluluğu
yoktur.
B) 14 yaşında olan bir sağır ve dilsizin ceza sorumluluğu
yoktur.
C) İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde
etkisinde suç işleyen kişinin ceza sorumluluğu yoktur.
D) Akıl hastası olan kişiler hakkında hiçbir hâlde hapis
cezasına hükmolunamaz.
E) Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup 18 yaşını
doldurmamış olanların hakkında güvenlik tedbirine
hükmedilmesi zorunludur.

74. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
“yönetmelik” çıkarma yetkisine sahiptir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Cumhurbaşkanlığı
C) Başbakanlık
D) Danıştay
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi

75.
I. Müşterek emanet usulü, kamu hizmetlerinin bizzat idare
tarafından yürütülmesi usulüdür.
II. İmtiyaz usulü, kamu hizmetlerinin, idare ile özel kişi
arasında akdedilen özel hukuk sözleşmesiyle
görevlendirilen özel kişilere gördürülmesi usulüdür.
III. İltizam usulü, kamu hizmetlerinin, tek yanlı idari işlem ile
görevlendirilen özel kişilere gördürülmesi usulüdür.

72. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, “Zincirleme
Suç”a ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kamu hizmetlerinin yürütülme usulleri ile ilgili olarak
yukarıda yer alan ifadelerden hangisi veya hangileri
yanlıştır?

A) Aynı suçun teşebbüs aşamasında kalmış hâlleri de
zincirleme suça konu olur.
B) Aynı suçun nitelikli hâlleri de zincirleme suça konu olur.
C) Zincirleme suç hâlinde tek bir suçtan cezaya hükmedilir
ve bu ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır.
D) Aynı suçun farklı zamanlarda farklı kişilere karşı işlenmiş
olması hâlinde zincirleme suç hükümleri uygulanır.
E) Mağduru belirli bir kişi olmayan suçlarda da zincirleme
suç hükümleri uygulanır.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
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Diğer sayfaya geçiniz.

ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI
8.GRUP

76. 1982 Anayasası’na göre, “mahalli idareler” ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kamu tüzel kişiliğine sahiptirler.
B) Merkezi idarenin hiyerarşisine tabidirler.
C) Mahalle halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
kurulurlar.
D) Karar organları, merkezi idare tarafından atama yoluyla
oluşturulur.
E) Kuruluş ve görevleri ile yetkileri, merkezden yönetim
ilkesine uygun olarak yönetmelikle düzenlenir.

77. 1982 Anayasası’nda, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların
üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça
disiplin cezası verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

79. Ġçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün bir
maddesinin iptali istemiyle görevli ve yetkili yargı
yerinde açılan davanın esastan reddine karar verilmesi
ve bu kararın davacı tarafından temyiz edilmesi
durumunda; anılan ret kararının “temyiz mercii”
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danıştay’ın görevli idari dava dairesi
B) Danıştay Genel Kurulu
C) Danıştay İdari İşler Kurulu
D) Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu
E) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

80. “Ġvedi yargılama usulü”nün uygulandığı uyuşmazlıklar
ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dava açma süresi on gündür.
B) Temyiz istemi en geç on beş gün içinde karara bağlanır.
C) Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.
D) İdari dava açma süresi içerisinde, idari işlemin
kaldırılması amacıyla üst makama yapılan başvuru, dava
açma süresini durdurur.
E) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan
merkezi ve ortak sınavlara karşı açılan davalar, ivedi
yargılama usulüne tabidir.

Bu hükme uyulmaksızın disiplin cezası verilmesi
durumunda, idari işlem aşağıdaki hangi unsuru
yönünden sakatlanır?
A) Yetki
B) Şekil
C) Sebep
D) Konu
E) Maksat

78.
I. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun, Ankara Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görevli bir hâkime meslekten
çıkarma cezası vermesine ilişkin kararı
II. Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun, Yargıtay Üçüncü Ceza
Dairesi Başkanı’nı seçmesine ilişkin kararı
III. Danıştay Başkanlık Kurulu’nun, Danıştay dava daireleri
arasındaki işbölümünü belirlemesine ilişkin kararı
Yukarıda belirtilen işlemlerden hangisine/hangilerine
karşı yargı yolu kapalıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
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Test bitti.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
(Sınav başlamadan önce Salon Başkanı tarafından
yüksek sesle adaylara okunacaktır.)

1.

Sınavda 5 (beş) seçenekli, toplam 80 (seksen) adet
çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış
cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi
olmayacaktır.

2.

Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 90
(doksan) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk
15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava
alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında
adayların sınav salonunu terk etmelerine izin
verilmeyecektir.
Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet
ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar
sınav salonuna alınmayacaktır.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip
düzenlenmediğini kontrol ediniz. TC Kimlik
numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir
şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması
durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz.
Optik cevap kâğıdınıza ad ve soyadınızı yazarak
imzalamayı unutmayınız. Optik cevap kağıdına
işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya
yanlışlık olması halinde sınavın değerlendirilmesi
mümkün olmayacaktır.
Cevapların optik cevap kâğıdına işaretlenmiş olması
gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar
geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş
cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek
süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap
kâğıdında her türlü işaretleme siyah kurşun kalemle
yapılacaktır.
Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi
için Salon Görevlilerine başvurunuz.
Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen
bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları
mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki
boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun
dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav
sonunda
soru
kitapçıkları
toplanacak
ve
incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının
eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır.
Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları bir yere
yazıp, dışarı çıkarmanız yasaktır.
Sınavda HESAP MAKİNESİ kullanmak kesinlikle
YASAKTIR.

9.

Adaylar sınav binası içerisinde bulunduğu sürece,
databank benzeri özel elektronik donanımlar ile
kulaklık, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb.
iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan
fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları binayı terk
edene kadar kapalı konumda tutmak zorundadır.
Sınav esnasında, sıraların gözünde ve/veya
ulaşabilecekleri yerlerde söz konusu araçları açık ve
kullanılabilir konumda bulunduran adayların
durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılır.

10. Adayların sınav esnasında, sıraların gözünde
ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap,
defter vb. kaynakları bulundurmaları yasaktır.
Bulunduran adayların durumu Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz
sayılır.
11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru
sormak, başka adayın/adayların kâğıdına bakmak,
başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb.
şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi
birini yapan adayların durumu Sınav İptal
Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz
sayılır.
12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs
eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım
edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru
kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından
görülmeyecek
şekilde
tutmanız
gerekmektedir.
13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz
yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli
sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına
uymanıza bağlıdır.
14. Sınava giren adayların, Sınava Giriş Belgesi yanında
TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus
Cüzdanı veya TC Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı
Sürücü Belgesi veya Süresi Geçerli Pasaporttan
birini sınav süresince masaların üzerinde
bulundurmaları zorunludur.
15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını
ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi
unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz
sayılır.
16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV
BAŞLAMIŞTIR!”
denilmeden
sınava
başlamayınız.
17. Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda
bu soru/sorular tüm adayların lehine doğru cevap
olarak kabul edilecektir.

