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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 14.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız 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 sistemin ikili ve/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 siyah kurşun 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 siyah 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. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
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 DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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1. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklar ara-

6. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi

sında yer alır?

üyelerinin görev süresi ve üyeliklerinin sona
ermesiyle ilgili doğru bir bilgidir?

A) Kişi dokunulmazlığı
B) Ailenin korunması
C) Kamu hizmetlerine girme
D) Eğitim ve öğretim

A) Anayasa Mahkemesi üyeleri on yıl için seçilirler.
B) Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi
seçilebilir.
C) Anayasa Mahkemesi üyelerinin üyeliği kendiliğinden düşmez.
D) Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşını
doldurunca emekliye ayrılırlar.

2. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler
örgütünün organlarından değildir?

7. Siyasal partilere hazine yardımı yapılması

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

yeri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Yeni bir düzenlemeye gerek duyulmadan kendiliğinden uygulanmalıdır.
B) Ulusal hukukun bir parçasıdır.
C) Anayasaya aykırılığı ileri sürülebilir.
D) Yasa ile değiştirilemez.
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3. Uluslararası antlaşmaların Türk Hukuku’ndaki

aşağıdaki Anayasalardan hangisi döneminde
anayasa kuralı hâline getirilmiştir?

4. Barış ve güvenliğin korunmasında asıl sorumlu
olan ve beşi daimi olmak üzere toplam on beş
üyeden oluşan Birleşmiş Milletler bünyesinde
bulunan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1961
C) 1982

B) 1924
D) 1921

8. Aşağıdakilerden hangisi 17 - 18. yüzyıl ara-

lığında yaşamış ve demokrasi düşüncesine
katkı sunmuş düşünürlerden değildir?

A) Rousseau
C) Montesquieu

B) Machiavelli
D) Locke

9. – Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarda

kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hâllerde
kaybedilir.
– Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde
istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir.
– Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez.
Verilen anayasal ifadeler aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

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

A) Seçme ve seçilme
B) Dilekçe ve bilgi edinme
C) Kamu hizmetlerine girme
D) Vatandaşlık

5. Aşağıdakilerden hangisi Kanunuesasi’nin

10. 1839’da Sultan Abdülmecid döneminde Hari-

özellikleri ile ilgili doğru bir bilgidir?

ciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa’nın katkısıyla
hazırlanıp Gülhane Parkı’nda halka ilan edilen
bildiri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devletinin monarşik ve teokratik niteliği değişmiştir.
B) Kurulan parlamento tek meclisten oluşmuştur.
C) Yasa tasarısı önerme hakkı Bakanlar Kurulunundur.
D) Şeyhülislâm Bakanlar Kuruluna üye değildir.

A) Tanzimat Fermanı
B) Senedi İttifak
C) Birinci Meşrutiyet
D) Islahat Fermanı
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11. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden

15. T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı yar-

hangisi değiştirilemeyecek hükümlerden biri
değildir?

dımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devletin şekli
B) Yasama yetkisi
C) Cumhuriyetin nitelikleri
D) Devletin bütünlüğü

A) Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha
fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.
B) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir
nedenle boşalması hâlinde, kırkbeş gün içinde
Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.
C) Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve
yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması yönetmelik ile düzenlenir.
D) Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına
çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde, Cumhurbaşkanı
yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve
Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.  

12. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi kişinin hakları ve ödevlerindendir?

13. T.C. Anayasası’na göre seçimlerin genel

yönetim ve denetimi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
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A) Düşünce ve kanaat hürriyeti
B) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
C) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
D) Ailenin korunması ve çocuk hakları

16. T.C. Anayasası’na göre Millî Güvenlik Kurulu

A) Yüksek Seçim Kurulu dokuz asıl ve iki yedek
üyeden oluşur.
B) Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve
denetimi altında yapılır.
C) Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.
D) Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile
ikişer yedek üye ayrılır.

A) Adalet Bakanı
B) İçişleri Bakanı
C) Dışişleri Bakanı
D) Hazine ve Maliye Bakanı

17. Aşağıdakilerden hangi özelliğe sahip olması

idare hukukunu, devletler hukuku, genel kamu
hukuku, hatta teorik anayasa hukuku gibi
kamu hukuku branşlarından ayırmaktadır?
A) Yeni bir hukuk dalı
B) Pozitif bir hukuk dalı
C) Bağımsız bir hukuk dalı
D) İçtihadi bir hukuk dalı

18. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin
şeklî unsurlarındandır?
A) Demokrasi
C) Eşitlik

B) Adalet
D) Özgürlük

19. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin
sakıncalarından biri değildir?

A) Yerinden yönetimlerin sahip olduğu idari ve
mali özerklik zaman zaman o idare içinde
kötü idare geleneklerin ortaya çıkmasına yol
açabilmektedir.
B) Yerinden yönetim sisteminin abartılı şekilde
uygulanması, özellikle üniter Devletlerde, ülke
birliği açısından tehdit oluşturur.
C) Yerinden yönetimin en önemli sakıncası bürokrasiye sebep olmasıdır.
D) Yerinden yönetimler ayrı bir mal varlığına ve
bütçeye sahip olduklarından mali denetimleri
daha güçtür.

14. T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet

Meclisi, her yılın hangi ayının ilk günü kendiliğinden toplanır?

A) Mayıs
C) Eylül

aşağıdakilerden hangisi olmadan kurulur?

B) Ağustos
D) Ekim
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20. Aşağıdakilerden hangisi özel bütçeye tabi

23. Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar,

idarelerdendir?

kişinin ölümünden itibaren - - - - yıl ve her hâlde
kayıt tarihinden itibaren - - - - yıl geçtikten sonra
sistemden silinir.

A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Sahil Güvenlik Komutanlığı
C) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
D) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?
A) beş - elli
C) on - yetmiş  

B) beş - altmış
D) on - seksen

24. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na

larında, Polis Enstitüsünün ilk kısmını veya Polis
Mektebini muvaffakıyetle ikmal etmiş olan polislerden kadronun müsaadesi nispetinde ve umumi
vazifelere halel gelmeyecek şekilde kâfi derecede
memur ayırarak sivil polislikte istihdam edebilirler.
Bu şekilde sivil polise ayrılan polisler, en aşağı - - - ay ve en çok - - - - sene meslekte staj devresi
geçirmeye mecburdurlar.
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre
yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangileri getirilmelidir?
A) üç - bir
C) altı - bir

22.

B) üç - iki
D) altı - iki

MESLEK
DERECELERİ

EN AZ
BEKLEME
SÜRELERİ

Komiser

8

4

II.

Başkomiser

7

3

III.

Üçüncü Sınıf
Emniyet Müdürü

4

2

RÜTBELER
I.
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21. Vilayet emniyet müdürleri, vilayet ve kaza kadro-

A)
B)
C)
D)

III.

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış

Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

B) Yirmi
D) On

25. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul
Edilmesine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden
hangisi yirmi ay uzun süreli durdurma cezasını
gerektiren fiillerdendir?

A) Amirin izni olmaksızın görev yerini terk etmek
B) Görev sırasında kişilere veya herhangi bir
nedenle kurum binalarına gelen ya da getirilenlere hakaret etmek
C) Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın
spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya
müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak
D) Yetkili olmadığı hâlde basın, haber ajansları,
radyo ve televizyon kurumları veya diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna bilgi ya
da demeç vermek

sürelerin hesaplanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre
verilenler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur?
II.

A) Otuz
C) On beş

26. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre

Polis amirlerinin, rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri rütbe sırası
ile yukarıda gösterilmiştir.

I.

göre polisçe kat’i delil elde edilmesi hâlinde
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve
genel ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılan,
temsil verilen, film veya video bant gösterilen
yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara
izin verilen yerler mahallin en büyük mülkî amiri
tarafından kaç günü geçmemek üzere geçici
süreyle faaliyetten men edilir?
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A) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi
günü biter.
B) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığı
gün işlemeye başlar.
C) Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün, son ayda sayı itibarıyla karşılığı
olan günün mesai saati bitiminde sona erer.
D) Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın
yapıldığı günün, son haftada isim itibarıyla
karşılığı olan günün mesai saati bitiminde
sona erer.
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27. Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine

31. Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararla-

tebliğinden itibaren - - - - ay ve her hâlde karar
veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen - - - yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir.

rın tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı
ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten
başlayarak - - - - yıl ve herhâlde, kaza gününden
başlayarak - - - - yıl içinde zamanaşımına uğrar.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre
yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangileri getirilmelidir?
A) üç - bir
C) beş - bir

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre
yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangileri getirilmelidir?

B) üç - üç
D) beş - üç

A) iki - on
C) bir - beş

B) iki - beş
D) bir - üç

28. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre taksir
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

29. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında
kamu davası, beş yıldan fazla ve yirmi yıldan
az hapis cezasını gerektiren suçlarda kaç yıl
geçmesiyle düşer?
A) On beş
C) Sekiz

32. Aşağıdakilerden hangisi 6284 sayılı Ailenin
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A) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği
hâllerde cezalandırılır.
B) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâlinde bilinçli
taksir vardır; bu hâlde taksirli suça ilişkin ceza
yarısından üçte ikisine kadar artırılır.
C) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni
tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek
gerçekleştirilmesidir.
D) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her
failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.

B) On
D) Beş

30. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre

Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanmasına ilişkin usul
ve esasların düzenlendiği yönetmelikler için
görüşleri alınan bakanlıklardan biri değildir?
A) Adalet Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Millî Savunma Bakanlığı

33. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanunu’na göre yabancıların düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde topluluğa hitap
etmeleri, afiş, pankart, resim, flama, levha,
araç ve gereçler taşımaları, toplantının yapılacağı mahallin en büyük mülkî idare amirliğine
toplantıdan en az kaç saat önce yapılacak
bildirimle mümkündür?
A) On iki
C) Otuz altı

aşağıda verilen sürücü adaylarının sınavları
ile sürücü belgelerinin verilmesi esaslarından
hangisi yanlıştır?
A) Sürücü kurslarında teorik eğitimini tamamlayan sürücü adaylarının teorik sınavları yazılı
ya da elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır.
B) İş makinesi sürücülerinin eğitimleri ve sınavda
başarılı olanların belgeleri Millî Eğitim Bakanlığınca veya Millî Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlarca verilir.
C) Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü
adaylarından alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara
ödenecek ücretler her yıl Hazine ve Maliye
Bakanlığınca belirlenir.
D) Sürücü belgesi almak isteyenlerin müracaatları ile belgelerin düzenlenmesine, kişiselleştirilmesine, basımına ve ilgililerine teslimine dair
usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

B) Yirmi dört
D) Kırk sekiz

34. Güvenlik kuvvetlerine veya toplantı veya yürü-

yüş safahatının teknik araç ve gereçlerle tespit
için görevlendirilenlere bu görevlerini yaptıkları
sırada cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve
müessir kuvvet sarf etmek suretiyle mani olanlar
hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, - - - - yıldan - - - - yıla kadar hapis
cezası hükmolunur.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?
A) bir - beş
C) bir - yedi
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35. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre

38. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre kaba-

terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen
veya kısmen kapatma suçunu işleyenlerin
cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü
silah, molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya
da yaralayıcı maddeler bulundurmaları veya
kullanmaları hâlinde verilecek cezanın alt sınırı kaç yıldan az olamaz?
A) 1

B) 2

C) 3

hatten dolayı sorumluluğun esasları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı
işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir.
B) İhmali davranışla işlenmiş kabahatin varlığı
için kişi açısından belli bir icraî davranışta bulunma hususunda hukukî yükümlülüğün varlığı
gereklidir.
C) Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hâllerde, hem kasten hem de taksirle
işlenebilir.
D) Fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para cezası uygulanamaz.

D) 4

36. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre
koruma tedbirleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

37. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve usuller
Cumhurbaşkanınca çıkarılacak bir yönetmelik
ile belirlenir.
B) Korumaya alınmış emekli personelden,
meskende korunmaları mutlak surette zorunlu
bulunanlar İçişleri Bakanlığınca belirlenecek
konutlardan yararlandırılır.
C) Koruma için ihtiyaç duyulan araç ve gereçler
Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca temin edilir.
D) Terörle mücadelede görev verenler hakkında
gerekli koruma tedbirleri Devlet tarafından
alınır.  

39. Yakalama, Göz Altına Alma ve İfade Alma

göre nitelikli hâllerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Bu Kanun’da tanımlanan suçların, bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
B) Bu Kanun’da tanımlanan suçların, iki veya
daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
hâlinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
C) Bu Kanun’da tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve
soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya
meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan
yararlanmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
D) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan
eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî
güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum
sağlığını tehdit edecek nitelikte olması hâlinde,
fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on
yıldan az olamaz.

Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi nezarethaneye alınanların kaydına ait defterde “gözaltına alınmasına esas bilgiler” den biri değildir?
A) Suç yeri ve tarihi
B) Müdafi istediği hakkındaki beyanı ve imzası
C) İsnat edilen suç, gözaltına alınma nedeni
D) Kimin emri ile yakalandığı ve nezarete alındığı

40. Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’ne göre
aşağıdakilerden hangisi önleme araması yapılacak yerlerden biri değildir?

A) Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışları
B) Her türlü toplu taşıma veya seyreden taşıt
araçları
C) Konut, yerleşim yeri ve kamuya açık olmayan
özel işyerleri ve eklentileri
D) Öğretim ve eğitim özgürlüğünün sağlanması
için her derecede öğretim ve eğitim kurumlarının ve üniversite binalarının ve eklerinin içerisi

41. Mustafa Kemal, Harp Akademisini bitirdikten
sonra hangi şehirde staj yapmıştır?
A) Samsun
C) Şam

B) İstanbul
D) Sofya

42. Millî Mücadele Dönemi’nde “manda ve himaye

kabul edilemez” kararı ilk defa aşağıdakilerden
hangisinde alınmıştır?
A) Erzurum Kongresi
B) Amasya Genelgesi
C) Havza Genelgesi
D) Sivas Kongresi

6

A

AMİR

43. Millî Mücadele Dönemi’nde Güney Cephesi

49. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı

aşağıdakilerden hangisi ile kapanmıştır?

bitiren barış antlaşmalarından biri değildir?

A) Moskova Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Kars Antlaşması

A) Versailles (Versay)
B) Saint Germain (Sen Jermen)
C) Triannon (Triyanon)
D) Sykes-Picot (Sayks Piko)

50. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında

44. “Pozantı Kongresi” aşağıdakilerden hangisi

ekonomik alandaki kalkınma ve sanayileşme
çalışmaları aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi doğrultusunda yapılmıştır?

tarafından düzenlenmiştir?

A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Millî Kongre Cemiyeti
C) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
D) Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

rultusunda yapılan inkılaplardan biridir?
A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
C) Türk Dil Kurumunun kurulması
D) Kalkınma planlarının yapılması

46. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki varlığı
aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?
A) I. Dünya Savaşı
B) Kurtuluş Savaşı
C) I. Balkan Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı
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45. Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesi doğ-

A) Cumhuriyetçilik
C) Devletçilik

51. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü’nün yükümlülüğü ve sorumluluğu aşağıdaki bakanlıklardan hangisine verilmiştir?
A) Dışişleri Bakanlığı
B) İçişleri Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Millî Savunma Bakanlığı

52. Hitap ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Askeri zevata “Generalim”, “Albayım” şeklinde
rütbeleriyle hitap caizdir.
B) Takdimlerde sıfat soyadından önce söylenir.
Ancak, Profesör ve Doktorlar için meslek soyadından sonra söylenir.
C) Muhatabın sıfatı üzerinde tereddüt edildiği takdirde, ona daha yüksek sıfatla hitap edilmesi
tercih edilmelidir.
D) Özel şahıslara “Beyefendi” ve “Hanımefendi”
diye hitap etmek gerekir. “Bay” ve “Sayın” ise
sadece büyüğün küçüğe hitabı olarak soyadı
önünde kullanılır.

47. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı

başladıktan sonra İttifak Devletleri’nin yanında
savaşa katılmıştır?
A) Japonya
C) Yunanistan

B) Halkçılık
D) Laiklik

B) Bulgaristan
D) Sırbistan

53. Sözlük anlamı “konuk kabul etme” demek olup,

48. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış

Konferansı’nda görüşülen konulardan biri
değildir?

seçkin bir ziyaretçi, üst düzey bir kişi onuruna
birçok konuğun davet edildiği bir etkinlik olan
davet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azınlıklar
C) Türkiye-İran Sınırı

A) Brunch
C) Resepsiyon

B) Kapitülasyonlar
D) Boğazlar
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54. Davet türlerinden yemek davetleri ile ilgili

59. Devlet başkanları, hükümet başkanları, dışiş-

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

leri bakanlarının ayrıcalık ve bağışıklıkları ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğle ve akşam tertiplenebilir.
B) Tek uzun masalar en az 10, en fazla 40 kişi
için uygundur.
C) Yemek davetleri oturmalı olabileceği gibi büfe
şeklinde de düzenlenebilir.
D) 10 kişiden fazla sayıda misafirin davetli olduğu
yemeklerde kullanılan yer müşirleri girişte bir
masa üzerinde misafirlerin dikkatine sunulur.

A) Devlet başkanları, konuk bulundukları ülkeden
hiçbir şekilde sınırdışı edilemezler.
B) Devlet başkanıyla resmî ziyarette bulunan
heyet üyeleri aynı ayrıcalık, bağışıklık ve dokunulmazlıklardan yararlanırlar.
C) Devlet başkanları turistik özel gezilerinde
(incognito), sade bir vatandaş gibi bir üçüncü
ülkeden transit geçmek isteyebilir.
D) Devlet başkanları, konuk bulundukları ülkelerde heyet üyesi olmayan bir suçluya, örneğin,
konuk kaldığı binada, otomobilinde, uçağında,
yanında sığınma hakkı tanıyamaz.

55. Yemek davetlerinde kullanılacak olan yuvarlak

masa en fazla kaç kişilik davetler için uygundur?
B) 18

C) 24

D) 32

56. Yemek davetlerinde sofra düzeninde dikkat

edilecek hususlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Resmî yemeklerde masalara kürdan konulmaz.
B) Ekmek ve salata tabakları yemek tabağının
sağına konur.
C) Resmî yemeklerde balık çatal-bıçakları gümüştür ve değişik şekilleri vardır.
D) Tatlıdan sonra meyve ikram edilecek ise, çatal-bıçak meyve tabağı ile birlikte getirilir.

57. Bayrak protokolü ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

60. Diplomatik ajanın ayrıcalık, bağışıklık ve dokuÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) 10

A) Makam taşıtlarında bayrak sağ ön çamurluğun
üstündeki, tepesinde ay yıldız bulunan kromajlı küçük direğe çekilir.
B) Yabancı devlet bayraklarının ebadı Türk
bayrağının ebadından büyük, direkleri Türk
bayrağı direğinden yüksek olamaz.
C) Milletlerarası toplantılarda, fuarlarda ve yabancı turistlerin konakladıkları yerlerde, yabancı
devlet bayrakları ancak Türk bayrağıyla birlikte
çekilebilir.
D) İkiden çok yabancı devlet bayrağının Türk
bayrağıyla birlikte çekilmesi hâlinde, diğer
devletlerin bayrakları Türk bayrağının sağına
ülke nüfus sayısına göre çekilir.

nulmazlıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Bir diplomatik ajanın beraberindeki bagajları,
ciddi bir şüphe olmadıkça aranamaz.
B) ICAO kuralları gereği, uçağa binecek diplomatik ajanların standart güvenlik taramasından
geçmeleri gerekmektedir.
C) Bir diplomatik ajan, akredite olduğu ülkede
suç işlemesi hâlinde, kendi hükümetinin onayı
olmadan, yerel mahkemece yargılanamaz ve/
veya tutuklanamaz.
D) Bir diplomatik ajanın beraberinde oturan aile
üyeleri, kabul eden devletin vatandaşı değillerse, diplomatik ajana sağlanan ayrıcalık ve
bağışıklıklardan yararlanamazlar.

61. Fişeklerin cinsi, ölçü ve çaplarının belirlenmesinde kullanılan (9X19) ifadesindeki rakamlar
neyi ifade eder?
A) Tabanca fişeği olduğunu
B) Çap ve fişek ağırlığını
C) Çap ve kovan boyunu
D) Çap ve barut miktarını

62. Tabancanın ana parçalarından olan sürgünün
üzerinde bulunan parçalar aşağıdakilerden
hangisinde doğru sıralanmıştır?

58. 10 Kasım haricinde Türk bayrağının yarıya

A) Gez – arpacık – yerine getiren yay ve mili –
tırnak
B) Gez – arpacık – iğne grubu – kovan atma
boşluğu – tırnak
C) Şarjör çıkarma mandalı – arpacık – gez – tırnak
D) Nişan tertibatı – kovan atma boşluğu – gerdel
yayı – tetik muhafazası

çekilmesi aşağıdakilerden hangisince tespit
edilir?
A) Dışişleri Bakanlığı
B) Cumhurbaşkanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Millî Savunma Bakanlığı
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63. Fişeğin şarjörden fişek yatağına (atım yatağına)

69. Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi aşa-

geçerken tırmandığı yere ne ad verilir?
A) Namlu
C) Fişek rampası

ğıdakilerden hangisidir?

B) Fişek yatağı
D) Fişek yuvası

A) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.
B) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını
sağlar.
C) Kapsülün patlamasıyla meydana gelen alevin
baruta intikalini sağlar.
D) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini
sağlar.

64. Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin
atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri
değildir?

70. Atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği

A) Çekirdeğin ağırlığı
B) Hava basıncının yoğunluğu
C) Barut miktarı ve kalitesi
D) Horozun darbe gücü

özelliklerinden biri değildir?
A) Göz yaşartıcı olması
B) Yakıcı olması
C) Parça tesirli olması
D) Boğucu olması

66. Aşağıdaki silahlardan hangisinde kurma kolu
atış esnasında ileri-geri hareket eder?
A) MP-5 makineli tabanca
B) AK-47 piyade tüfeği
C) G3 piyade tüfeği
D) M16 piyade tüfeği

A) Hazne
C) Fişek yatağı
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

65. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların

yer aşağıdakilerden hangisidir?

B) Namlu
D) Rampa

71. Fişek yatağına sürülen fişeğin kovanının da-

yandığı ve fişeğin namlu içerisine kaçmasını
önleyen kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kilitleme dişlisi
C) Destek

B) Fişek yatağı
D) Rampa

72. Tetiğe bir defa basıldıktan sonra parmak tetikten çekilmediği sürece ateş etmeyi sürdüren
silahlara ne denir?
A) Yarı otomatik tabancalar
B) Makinalı tabancalar
C) Kısa namlulu tabancalar
D) Tam otomatik tabancalar

73. Fişekte kovan dip tablasının çapı kovanın
çapından büyük ise bu hangi tip tabanca
fişeğidir?

67. Çekirdeğin namlu içerisinden dönüş kazana-

rak çıkması esnasında helezonik şekilde birbirine paralel uzanan yiv ve setlerin çekirdekte
bıraktığı izlere ne denir?
A) Rayyür
C) Gerdel

A) Uzun namlulu tabanca
B) Kısa namlulu tabanca
C) Otomatik tabanca
D) Toplu tabanca

B) Hatve
D) Kalibre

74. Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatı
değildir?

68. Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda olan
emniyet sistemlerinden biri değildir?
A) Kabza
C) Şarjör

A) Mandal emniyeti
B) Şarjör emniyeti
C) İkaz emniyeti
D) Kabza emniyeti

B) Mandal
D) Namlu
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75. Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerinde bulu-

81. Sönmüş bir volkan olan Nemrut Dağı’nın zirve-

nan kısımlardan değildir?
A) Gerdel
C) Fişek yatağı

sinde yer alan Nemrut Krater Gölü aşağıdaki
şehirlerin hangisindedir?

B) Rampa
D) Kilitleme dişlileri

A) Şanlıurfa
C) Bingöl

76. MP-5 makinalı tabancalarda aşağı ve yukarı,

82. Türkiye İstatistik Kurumu ( TUİK ) verileri-

sağa ve sola sıfırlama ayarları silahın hangi
parçası ile yapılır?

ne göre 2019 yılında Türkiye yaş ortalaması
kaçtır?

A) Arpacık
B) Arpacık bileziği (korkuluğu)
C) Gez
D) Gez tamburası

A) 30,9
C) 32,4

yapmadan önce alınması gereken tedbirler
arasında yer almaz?
A) Atış yapmadan önce yetkili makamlardan izin
almak
B) Silahlara talimatsız şarjör takmamak
C) Düzen ve disiplini elden bırakmamak
D) Sütreleri yerleştirmek
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kullanılan fişeklerdendir?

78. Aşağıdakilerden hangisi poligonda atış

B) 31,7
D) 33,5

83. Bir borcun borçlusu tarafından ödenmeyip

77. Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalarda
A) 9X19 mm parabellum
B) 38 Special
C) 5,56X45 mm
D) 45 ACP

B) Bitlis
D) Adıyaman

79. AK-47 piyade tüfeğinde atış ayar mandalı

en üst (kapalı) konumdan bir çıt aşağıya itildiğinde silah aşağıdaki atış modlarından hangisinde çalışır?

zorunlu veya gönüllü olarak vade, faiz, tür ve
benzeri yönlerden yeniden yapılandırılması
şeklinde tanımlanan ekonomik terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konsolidasyon
C) Enflasyon

B) Stagflasyon
D) Resesyon

84. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hamdi

Tanpınar’ın Beş Şehir kitabında anlatılan beş
şehirden biri değildir?

A) Bursa
C) İstanbul

B) Ankara
D) Eskişehir

85. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde sanal ger-

çeklik teknolojisi kullanılarak bir anne 2016
yılında kaybettiği kızının sanal görüntüsüyle
konuşmuştur?
A) Güney Kore
C) Japonya

B) ABD
D) Çin

86. Almanya-Rusya ortak yapımı olan sinema tari-

A) Silah emniyete alınır.
B) Silah üçlü atış (darbeli) atış ayar moduna
alınır.
C) Silah otomatik (seri) atış ayar moduna alınır.
D) Silah tek tek atış ayar moduna alınır.

hinin tek plan-sekans çekilen ilk filmi aşağıdakilerden hangisidir?
A) T-34
B) Büyük Dikdatör
C) Rus Hazine Sandığı
D) Çöküş

80. Otomatik-yarı otomatik tabancalarda kapak

takımı ya da mekanizma üzerinde yer alan
ve atış sonrası boş kovanın dışarı atılmasını
sağlayan parça ya da parçalar aşağıdakilerden
hangisidir?

87. Haziran 2020’de hayatını kaybeden “Önce

Alış-Veriş Sonra Fiş” sloganıyla seksenli yıllara
damgasını vuran reklam, tiyatro ve dizi oyuncumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kovan atma boşluğu
B) Tırnak, çıkarıcı
C) Yerine getiren yay
D) Kapak takımı

A) Ayşegül Atik
C) Gülriz Sururi
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88. TÜRKSOY Daimi Konseyi tarafından 2020

94. - - - -, more and more people will become

Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hive
C) İstanbul

unemployed.

A) Thanks to the factories which have been built
lately
B) In addition to the increase in the number of
smart phones
C) As a result of common courtesy
D) Because of the latest financial crisis all around
the world

B) Buhara
D) Türkistan

89. Aşağıdakilerden hangisi OPEC’in kurucu ülkelerinden biridir?
A) ABD
C) Almanya

B) İngiltere
D) Venezuela

95. Marco Polo was the first person - - - - the
entire 8.000 kilometres of the Silk Route.

90. Aşağıdaki kitap-yazar eşleştirmelerinden han-

A) travelled
C) has travelled

A) Cemil Meriç - Umrandan Uygarlığa
B) Mustafa Necati Sepetçioğlu - Kapı/Kilit/Anahtar
C) Cengiz Dağcı - İhtiyar Savaşçı
D) Yahya Kemal - Cemile

91’DEN 100’E KADAR OLAN SORULAR YABANCI
DİL SORULARIDIR. SINAV İÇİN MÜRACAATTA
BULUNURKEN BELİRTMİŞ OLDUĞUNUZ YABANCI
DİLE AİT SORULARI CEVAPLAYINIZ.
İNGİLİZCE
91 - 96. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen
seçeneği işaretleyiniz.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

gisi yanlıştır?

91. It was a big - - - - for me to learn that I failed
the exam.

A) disagreement
C) employement

B) disappointment
D) management

wanted to be a film star.
A) Although
C) Because

B) However
D) Consequently

97. “Joe asked me where I put his books.”

cümlesinin Türkçe karşılığını işaretleyiniz.
A) Joe, kitaplarımı nereye koyduğumu sordu.
B) Joe’ye kitaplarını nereye koyduğunu sordum.
C) Joe, kitaplarını nereye koyduğumu sordu.
D) Joe’ye kitaplarımı nereye koyduğunu sordum.

güçlendirmekteki olağanüstü çabaları sayesinde
bu ödülü almış olduğu söyleniyor” cümlesinin
İngilizce karşılığını işaretleyiniz.

sister when we are abroad.

A) Because of his great efforts to reinforce
cooperation between societies, Brian was
awarded the prize.
B) The prize was awarded to Brian because
of his extraordinary efforts to strengthen
cooperation between societies.
C) Brian could have been awarded the prize for
his efforts to reinforce cooperation between
societies.
D) Brian is said to have been awarded the
prize thanks to his extraordinary  efforts to
strengthen cooperation between societies.

B) look through
D) take off

93. Our school - - - - in a remote area of the town
was built in 2007.
A) locates
C) is located

96. - - - - Brian studied journalism, he always

98. “Brian’ın toplumlar arasındaki işbirliğini

92. Our elder son, Jack, is going to - - - - his little
A) look after
C) take up

B) to travel
D) had travelled

B) located
D) was located
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99. Aşağıda verilen İngilizce cümle ile aynı

FRANSIZCA

anlama gelen seçeneği işaretleyiniz.

91 - 94. sorularda, boş bırakılan yere uygun gelen
kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

“Having a healthy body and mind is the most
important thing in life.”
A) The most important thing in life is to have
either a healthy body or a healthy mind.
B) It is really important to know that mental and
physical health can be maintained throughout
life.
C) Nothing in life is as important as physical and
mental health.
D) In order to maintain the physical health of
the body, the most important thing in life is to
focus on your mental health.

cümlelerden hangisi anlam bütünlüğünü
bozmaktadır?

en face de lui.

A) a traversé / arrivait
B) traversait / est arrivée
C) traverse / arriverait
D) avait traversé / était arrivé
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100. Aşağıda verilen paragraftaki numaralandırılmış

91. II - - - - I’avenue ; brusquement, une voiture - - - -

(I) Sleeping is good for vitality, appetite and
learning; so you might think that the more you
sleep, the healthier you become. (II) However,
too much sleep could be a sign of depression.
(III) Enough sleep, on the other hand, is beneficial
for our body because it strengthens our immune
system. (IV) It could also lead to diabetes and
heart disease in some people.
A) I.

B) II.

C) III.

92. Les physiciens qui s’opposent à la réalisation
de la bombe à hydrogène pensent que la
science est nécessaire - - - - respecter les
valeurs humaines.
A) à condition de
B) sans
C) avant de
D) tandis que

93. Le télétravail est réservé à certains types

de poste et il ne s’improvise pas. Certaines
personnes - - - - renoncent au bout de
quelques mois car, d’une part, la vie de
l’entreprise - - - - manque et, d’autre part, ces
travailleurs d’un type particulier ont souvent
peur qu’on - - - - oublie, surtout dans les
promotions.
A) le / les / leur
B) y / leur / les
C) en / lui / y
D) leur / en / I’

D) IV.

94. Sachez que la réputation de I’école se fait sur
le trottoir, devant le portail où de nombreux
parents arrivent avant I’heure et - - - - des
informations ou des opinions sur les maîtres
et sur l’atmosphère qui règne dans - - - -.
A) diffusent / le monde
B) entretiennent / le quartier
C) transforment / la pédagogie
D) échangent / l’établissement

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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97.

95 - 96. sorularda, karşılıklı konuşmalarda boş
bırakılan yere uygun gelen ifadeyi işaretleyiniz.

• Recherchez des informations sur

95. Journaliste : Alors, quels sont concrètement

•
•
•
•

les secteurs qui vont vers plus de
gratuité ?

Spécialiste : On connaît tous les journaux du
matin ou du soir gratuits. Ils sont
gratuits pour les consommateurs,
mais eux, ils se financent par la
publicité, c’est un nouveau modèle
économique.
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A) C’est une technique d’achat adaptée à
I’époque ?
B) On parle aussi de restaurants gratuits. C’est
vrai ça ?
C) Si c’est gratuit pour I’enfant, on va demander
plus cher pour les parents ?
D) Je ne comprends rien à ce site d’achat en
ligne !

I’entreprise
Passez une bonne nuit
---Arrivez à l’heure
Parlez correctement: n’utilisez pas de
mots familiers

Tabloda boş bırakılan yere uygun gelen
ifadeyi işaretleyiniz.

Journaliste : - - - Spécialiste : O
 ui, il y a des expériences, mais il
faut voir ce qu’il y a derrière. C’est
une politique commerciale qui va être
mise en place par le restaurateur.

Conseils Pour Réussir Un Entretien
d’Embauche:

A) Marchez régulièrement pour donner vos kilos
en trop
B) Ayez une bonne éducation pour trouver du
travail
C) Faites attention à votre présentation générale:
les vêtements, les cheveux
D) N’oubliez pas de passer à la poste pour
envoyer votre lettre

98. Verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan

96. Laura : Puisque tu n’as rien à faire maintenant,

ifadeyi işaretleyiniz.

tu pourrais faire la vaisselle.

Louis : Non, je ne peux pas.

Comment évaluer objectivement le bien-être des
habitants d’un pays - - - -

Laura : - - - Louis : Non, je ne peux pas parce que j’ai la
peau irritée.

A) si la population mondiale devient légèrement
plus heureuse au cours des cinq dernières
années ?
B) tandis que le bien-être des habitants d’un pays
contribue à son développement partout dans
le monde ?
C) puisque le niveau de bonheur à tendance à
croître en Amérique latine ainsi qu’en Afrique
sub-saharienne ?
D) alors que les critères du bonheur sont
susceptibles d’être différents aussi bien selon
I’individu que d’une culture à une autre ?

Laura : Monsieur a la peau irritée ? Fais voir !
Ah, mais oui, c’est terrible.
Louis : Oui, c’est à cause du produit vaisselle.
A) Tu ne peux pas ?
B) Est-ce que tu participes aux tâches
ménagères ?
C) Et je peux savoir comment ?
D) Tu sais bien que je suis allergique à la
poussière.
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99. La technologie est partout aujourd’hui mais

ALMANCA

jetez un oeil aux cours proposés aux personnes
handicapées. - - - - La technologie ouvre de
nouveaux horizons aux personnes handicapées
partout dans le monde. Grâce à elle, les emplois
demandant autrefois une force physique peuvent
désormais s’effectuer par la simple pression sur
un bouton d’un travailleur en fauteuil roulant.
Pourquoi les programmes de formation pour
les personnes handicapées ne sont-ils pas
revalorisés pour inclure des cours techniques ?

91 - 98. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen
ek, kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

91. Um als Tourist ins Ausland zu reisen, braucht
man einen - - - -.
A) Mietvertrag
C) Prüfung

A) Le télétravail permet à des personnes
handicapées de travailler chez elles.
B) Mais les personnes handicapées peuvent
avoir besoin de plus d’aide.
C) Ils n’ont pas été révisés depuis des décennies.
D) La loi ne prévoit aucune protection particulière
pour les personnes handicapées.

100. C’est un fait inquiétant qu’on constate

dans toutes les capitales européennes : les
touristes séjournent de plus en plus dans des
appartements loués sur des sites Internet.
Laurent Lopez, directeur d’hôtel, est directement
concerné: notre chiffre d’affaire baisse de 10 %
chaque année depuis quelques ans. En parallèle
ce nouveau mode d’hébergement a provoqué
une augmentation du prix du mètre carré. Ainsi,
à Barcelone, le quartier historique se vide peu
à peu de ses habitants qui, pour des raisons
économiques, préfèrent déménager en banlieue.
Aujourd’hui, le quartier ne compte plus que 15
624 résidents à I’année alors qu’ils étaient 27 470
en 2006.
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Metinde boş bırakılan yere uygun gelen ifadeyi
işaretleyiniz.

B) Reisepass
D) Studium

92. Ich reise ins Ausland, - - - - neue Städte
kennen - - - - lernen.
A) um / zu
C) weil / denn

93. Ali

B) für / zur
D) damit / zum

: Weißt du, aus - - - - Stadt Claudia kommt?

Petra : Ich glaube aus Berlin.
Metne göre, cümleyi uygun şekilde tamamlayan
ifadeyi işaretleyiniz.

A) wie viel
C) wer

B) welcher
D) wann

À Barcelone, les habitants quittent le centre-ville
car - - - A) les dépenses de l’immeuble baissent.
B) les touristes ont accès à une vie de quartier
traditionnelle.
C) les locations saisonnières donnent une
mauvaise image de la ville.
D) les logements sont trop chers.

94. Die Geschäfte in der Stadt - - - - um 20:00 Uhr.
A) fliegen
C) kommen

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
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D) schließen
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95. - - - - ich 18 Jahre alt war, - - - - ich sehr gut

99. Jede Nation hat verschiedene Sitten. Wenn man

Fußball spielen.
A) Denn / viel
C) War / kann

beispielsweise “typisch türkisch” sagt, fällt jedem
die Gastfreundschaft ein, die in der Türkei einen
groβen Stellenwert hat. Die Türken haben immer
Zeit für ihre Gäste. Disziplin und  Pünktlichkeit
sind die bekanntesten Merkmale der Deutschen.
Die Japaner gehören zu den fleiβigsten Nationen.

B) Als / konnte
D) Am / bei

Was ist nach diesem Text falsch?
A) Die Deutschen sind mit ihrer Pünktlichkeit
bekannt.
B) Die Türken haben immer Zeit für ihre Gäste.
C) Die Japaner sind mit ihrer Gastfreundschaft
bekannt.
D) Verschiedene Nationen haben verschiedene
Sitten.

96. “- - - -, muss unbedingt einmal in seinem Leben
Ergänzen Sie den Satz!
A) Wer die Welt kennenlernen will
B) Wir kennen die Welt
C) Sie will die Welt kennenlernen
D) Ich will die Welt kennenlernen
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nach Istanbul reisen.”

97. In unserer Schule stehen Computer und

Sprachen nicht gleich gut.”

cümlesinin Türkçe karşılığı hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) İki dilli insanlar her iki dile de eşit seviyede
hakimdirler.
B) Bir dil bilen başka dilleri de çabuk öğrenir.
C) İki dil bilen insanlar sadece birini tam konuşabilir.
D) İki dilli insanlar her iki dile de eşit seviyede
hakim değillerdir.

Internet zur - - - -.
A) Vorteile
C) Verfügung

100. “Zweisprachige Menschen beherrschen beide

B) Empfindlich
D) Nachteile

98. Dieses Angebot ist mir zu teuer. Haben Sie
andere Angebote, die - - - - sind?
A) teurer
C) günstigste

B) teuerste
D) günstiger

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 geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
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 UYARILAR
● Soracağınız bir şey 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 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 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.
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