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TOPLAM SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ
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Yetenek
Genel Kültür
Genel İş Yetkinlikleri

20
10
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. 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.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde 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 BEŞ seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. 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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2 1. 2 - 31 35 işleminin sonucu kaçtır?
3

2

-

A) -3

4. a, b, c ∈ R olmak üzere
a4 $ b5 1 0 ,

2

B) -1

b $ c 3 1 0 ve
C) 1

D) 2

a

ack 10

E) 3

9

eşitsizlikleri veriliyor.
Buna göre a, b, c’nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) -, - , +
C) -, +, -

B) +, -, D) +, -, +

E) -, -, -

2. a, b ve c; birbirinden farklı, 10’dan küçük birer
doğal sayıdır.

Buna göre 7a-5b+2c işleminin sonucu en az
kaçtır?
A) -45

B) -43

C) -40

D) -8

E) -1
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5. Aşağıdaki beş kutunun üzerine, her kutuda bir

sayı yazacak biçimde 1’den 5’e kadar olan doğal
sayılar birer kez kullanılarak yazılmıştır.

1

2

3

4

5

Her kutudaki kart sayısı kutunun üzerinde yazan
sayı ile doğru orantılı olacak biçimde 150 tane
kart, bu kutulara paylaştırılmıştır.
Buna göre kutu numarası asal sayı olan kutulardaki toplam kart sayısı kaçtır?
A) 70

B) 80

C) 90

D) 100

E) 110

6. Bir şirketin muhasebe, teknik, güvenlik ve temizlik
bölümlerinde çalışan personel sayıları ile bu sayıların bu dört bölümde çalışan toplam personel
sayısına göre yüzdeleri tabloda verilmiştir.
Tablo: Bir Şirketin Bölümlerine Göre Personel
Sayıları ve Yüzdeleri
Bölüm

Personel
Sayısı

Muhasebe

30

Yüzde (%)

Teknik

3. x d Z olmak üzere aşağıdakilerden hangisinin

Güvenlik

sonucu daima tek sayıdır?
A) x + 13
C) x2 + 7

40
50

Temizlik

20

Buna göre güvenlik bölümünde çalışan personel sayısı, bu dört bölümdeki toplam personel
sayısının yüzde kaçıdır?

B) 5x + 17
D) x2 + 5x -2
E) x2 +7x +3

A) 15
2

B) 25

C) 30

D) 40

E) 60

B
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7. Özge’nin bugünkü yaşının, Mert’in bugünkü yaşı-

9. Aşağıdaki şekilde yedi eş karenin her birinin içine;

na oranı 7 ’dir. Mert, Özge’nin bugünkü yaşın11
dayken ikisinin yaşları toplamı 40’tır.

3, 5, 10, 12, 14, 17 ve 21 sayıları aynı sütunda
veya aynı satırda yer alan sayılar hem yukarıdan
aşağı doğru hem de soldan sağa doğru artacak
biçimde birer kez kullanılarak yazılacaktır.

Buna göre Mert, Özge’den kaç yaş büyüktür?
A) 12

B) 14

C) 16

D) 24

E) 28

yukarı
sol

?

sağ
aşağı

Buna göre “?” yerine yazılabilecek sayıların
toplamı kaçtır?

8. Konaklamaya gelen müşterileri için sadece bir

kişilik ya da iki kişilik odaları bulunan bir otelle ilgili
aşağıdakiler bilinmektedir.

• Odalar, ya dağ manzaralı ya da deniz manzaralıdır.

• Deniz manzaralı odaların hepsi iki kişiliktir.
• Dağ manzaralı oda sayısı 62, bir kişilik oda
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A) 10

B) 22

7

D) 34

-

E

×

D

÷

÷

÷

B

C

4

-

-

+

F

C) 23

E) 74

griye boyalı kareler ve dört işlem sembollerinden
birinin yazılı olduğu karelerin dışında kalan dokuz
karenin her birine, # 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - kümesindeki sayılar birer kez kullanılarak yazılmıştır. Bu
sayılardan bazıları şekilde verilmiş, bazıları A, B,
C, D, E ve F harfleri ile temsil edilmiştir.

Bu otelin odalarının tamamı boş iken müşteri
olarak gelen 40 çiftten oluşan bir ekipteki her
çift, sadece iki kişilik odalarda kaldığına göre
bu ekipteki dağ manzaralı odalarda kalan toplam kişi sayısı en az kaçtır?
B) 21

D) 53

10. Yirmi beş eş kareden oluşan aşağıdaki şekilde

sayısı 24 ve oteldeki toplam oda sayısı 85’tir.

A) 17

C) 36

-

A

÷

3

-41

2

E) 42
2

5

-6

Bu şekilde griye boyalı karelerin bulunduğu satır
ve sütun haricindeki her bir satır ve sütundaki
işlemler, işlem önceliğine göre yukarıdan aşağıya
veya soldan sağa doğru yapılmıştır. Bulunan
sonuçlar ise ilgili satır veya sütun ile aynı hizadaki
okun karşısına şekildeki gibi yazılmıştır.
Örneğin; D ÷ 4 + 3 = 5 ve F - A ÷ 3 = 2’dir.
Buna göre A ÷ B + C işleminin sonucu kaçtır?
A) 11
3

B) 10

C) 9

D) 7

E) 3
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11. “Kolayca okunabilen bir şiirin kolayca yazıldığını

13. İnsanlar üzerinde nasihatten çok, iyi örnekler

mı sanıyorsunuz?” diyen Orhan Veli, şiir yazarken
verilen emeği ve sürecin zorluğunu vurguluyor.
Şiir yazılırken dokunulan, eklenen, çıkarılan,
değiştirilen her bir harf, hece veya kelime, bütünü oluşturan bir yapbozun parçaları gibi birbirini
tamamlamaktadır. Şairin hislerini somutlaştırarak
okuyucusuna iletmektedir.

B

daha etkilidir.

Bu cümlede anlatılmak istenene en yakın
cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğütler, bireyi hayata hazırlayan en önemli yol
göstericilerdir.
B) Verilmesi en kolay şey nasihat, alınması en
güç şey ibrettir.
C) Nasihat ederek insanlara doğru yolu göstermek mümkündür.
D) İyi bir davranış, dünyadaki bütün öğütlerden
daha tesirlidir.
E) Örnek kişiliğe sahip olanların nasihatleri insanı
başarıya götürür.  

Bu parçada şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
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A) Okuyucunun önüne gelene kadar zor bir süreçten geçtiğine
B) Etkisinin şairin kelime bilgisine bağlı olduğuna
C) Şairin duygularını okura aktarmasını sağladığına
D) İçerdiği her unsurun birbiriyle bağlı olduğuna
E) Yorucu ve uzun bir çalışmanın ürünü olduğuna

14. Bir insanın eseri, sözünü gölgede bırakacak güzellikte ise o, mükemmel bir insandır.

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı
anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir şeyden daha üstün bir düzeye yükselmek
B) Bilinen bir şeyin tersini yapmak
C) Gerektiğinden fazla önem vermek
D) Bir şeyi başarmak için üstün gayret göstermek
E) Bir şeyi olduğundan farklı göstermek

12. I. Lambanın verdiği ışığın daha uzak mesafelere

yansıtılmasını sağlamıştır bu sistem.
II. Deniz fenerlerinin en üst kısmında camla çevrili bir bölüm bulunur.
III. Bu kaynaktan çıkan ışık denize doğru yansıtılır.
IV. Işığı yansıtmak için kullanılan bir mercek sistemi geliştirilmiştir.
V. Bu bölümün içinde de bir ışık kaynağı vardır.

15. (I) Isparta’nın renk renk gül bahçelerinde bülbüller neşe saçar. (II) Amasya’da elmalar dallarda
gülümser. (III) İzmir’de türkü söyler portakal
bahçeleri. (IV) Rize’de çay bahçeleri yeşil duvağa benzer. (V) Çukurova’da güvercin kanadıdır
ovalar ve kanallar.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf
oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) II – III – IV – I – V
B) II – I – IV – V – III
C) II – V – III – IV – I
D) IV – I – II – V – III
E) IV – V – III – I – II

Bu parçada numaralanmış cümlelerden
hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden
farklıdır?
A) I
4

B) II

C) III

D) IV

E) V
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16. Çocukluk yıllarımda sokaklarda eski kumaşları

19. Bir üniversitenin öğrencilere yönelik düzenleye-

I 				
II
toplar, renkli iplerle sarardık, güya top yapardık
		
III
kendimize. Sonra da çift kaleyi kurardık
mahalle aralarında, iki takıma bölünür, maç
      IV
yapardık. Fakat o paçavra yığını ne düştüğü
         V
yerden sıçrar ne havalanırdı.

ceği kampta yer alan etkinlikler şöyledir: Tiyatro,
sinema, bale; voleybol, basketbol ve yüzme.
Bu etkinliklerden herhangi birine daha önce katılanlar aynı etkinliği tercih edemeyecektir. Baleye
sadece kızlar katılabilecektir.
Kamptaki etkinliklere katılacak kişilerle ilgili bilinenler şunlardır:

Burcu

: Daha önce tiyatro etkinliğine katılmıştır
ve sanat alanındaki bir etkinliğe Sude
ile katılmak istemektedir.
Kenan : Sportif alandaki bir etkinlikte yer almak
istiyor. Daha önce yüzme etkinliğine
katılmıştır.
Sude : Daha önce sinema etkinliğine katıldı.
Burcu’yla aynı etkinlikte yer alacaktır.
Arda
: Tiyatro ve basketbol etkinliklerine katıldı.
Sanat alanında bir etkinlik yapmak istiyor.

Bu parçada numaralanmış tamlamalardan
hangileri sıfat tamlamasıdır?

I
edenlere karşı Antepliler büyük kahramanlıklar
		
II
gösterdi. Bu nedenle o güne kadar Antep olarak
bilinen kentimize TBMM tarafından
8 Şubat 1921’de gazi ünvanı verildi. Böylece
         III
         IV
bu kahraman kentimizin adı Gaziantep oldu.
Şahinbey Millî Mücadele Müzesinde bu
V
dönemi anlatan sergi ve sunum alanları yer
alıyor.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V

17. Kurtuluş Savaşı sırasında ülkemizi işgal

B

Verilen bilgilere göre Sude hangi etkinliğe
katılacaktır?
A) Yüzme
C) Bale

E) Basketbol

B) Tiyatro
D) Sinema

20. Bir tiyatro eğitmeni; İnanç, Leyla, Meryem ve

Nevzat adlı kursiyerlerine, aşağıdaki alanlarda
puan vermiştir.
• Rol yeteneği
• Kostüm
• Jest ve mimik
• Vurgu ve tonlama
Tiyatro eğitmeninin, kursiyerlerine verdiği puanlar
ve bu puanlama sonucunda oluşan sıralamayla
ilgili şunlar bilinmektedir:

• Her alanda 1 - 4 arasında puan vermiştir.
• Birinci olan Leyla’ya vurgu ve tonlamadan alınabile-

E) V

cek en yüksek, kostümden en düşük puanı vermiştir.

• İkinci olan İnanç’a vurgu ve tonlamanın dışındaki alanlarda ikişer puan vermiştir.

• Sonuncu olan Meryem’e vurgu ve tonlamadan

18. (I) Çürüksu Vadisi’nde yer, hava, su bir araya

gelmiş ve bir doğa mucizesi oluşturmuş. (II) Bu
mucizenin adı dünyanın hatta ülkemizin en gözde
doğal güzelliklerinden biri olan Pamukkale’dir. (III)
Bu bölge, adını travertenlerin ilk hâlinin yumuşaklığı ve pamuk gibi beyaz renkli oluşundan almıştır. (IV) Basamak basamak, havuzcuk havuzcuk
olan Pamukkale, Denizli’nin göz bebeği hâline
gelmiştir. (V) Bembeyaz bir bulut yumağı gibi
gözüken Pamukkale, turistlerin de ilgi odağıdır.

•

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine
kesinlikle ulaşılır?
A) İnanç, vurgu ve tonlamadan 3 puan almıştır.
B) Nevzat ile Meryem kostümden aynı puanı
almıştır.
C) İnanç ve Meryem, vurgu ve tonlamadan aynı
puanı almışlardır.
D) Leyla, jest ve mimik ile rol yeteneğinden aynı
puanı almıştır.
E) Nevzat, kostümden 2 puan almıştır.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

alınabilecek en yüksek, diğer alanlardan en
düşük puanı vermiştir.
Nevzat’a her alandan aynı puanı vermiştir.

E) V
5
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21. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın

B

25. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak ola-

sonuçları arasında yer almaz?

caktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar
kalacaktır.

A) TBMM Hükûmetinin İtilaf Devletleri’nce hukuki
olarak tanınması
B) Afganistan ile dostluk antlaşmasının imzalanması
C) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın
yapılması
D) Fransa’nın işgal ettiği yerlerden çekilmesi
E) İstiklâl Marşı’nın kabul edilmesi

Mustafa Kemal bu sözünü aşağıdaki olayların
hangisinden sonra söylemiştir?
A) İzmir suikast girişimi
B) Saltanatın kaldırılması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) TBMM’nin açılışı
E) Cumhuriyetin ilanı

26. Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda

Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan devletlerden
biri değildir?

ikili görüşmelere bırakılan Türkiye - İngiltere
arasındaki sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hatay
B) Mübadele
C) Azınlık okulları
D) Borçlar
E) Musul

23. Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasında yer
almaz?
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22. Lozan Konferansı’nda sonuç alınamadığı için

A) Ali Fuat Cebesoy
B) Refet Bele
C) Ali Fethi Okyar
D) Rauf Orbay
E) Adnan Adıvar

A) Romanya
B) Bulgaristan
C) Sırbistan
D) Yunanistan
E) Karadağ

27. Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği üstün başarı sonucunda aldığı askerî
rütbe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüzbaşı
C) Yarbay

E) General

B) Binbaşı
D) Albay

28. Osmanlı Devleti’nin Mısır’a yeniden hâkim

olmak ve İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek için I. Dünya Savaşı’nda açtığı
cephe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kafkas
C) Kanal

E) Galiçya

B) Çanakkale
D) Irak

24. Bizim nazarımızda (düşüncemizde); çiftçi, çoban,

amele, tüccar, sanatkâr, asker, doktor herhangi
bir sosyal müessesede faal (çalışan) bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti müsavidir (eşittir).

29. Felâh-ı Vatan Grubu aşağıdakilerin hangisinde
kurulmuştur?

Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisinde
B) Amasya Görüşmeleri’nde
C) Sivas Kongresi’nde
D) Erzurum Kongresi’nde
E) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde

A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik
D) Milliyetçilik
E) Devletçilik
6
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30. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’ndeki

33. 		

savaşı sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gümrü
C) Kars

E) Berlin

B

B) Moskova
D) Ankara
I. Şok pozisyonu verilir.
II. Kanayan bölge dışarda kalacak şekilde yaralının üzeri örtülür.
III. Kanayan yere en uzak olan basınç noktasına
bası uygulanır.
IV. Kanayan bölge kalp seviyesinden aşağıda
olacak şekilde tutulur.
Görseldeki gibi kanaması olan yaralıya, numaralanmış ilk yardım uygulamalarından hangilerinin yapılması yanlıştır?

Olay Yerinde
Yapılan Temel
Yaşam
Desteği

Sağlık
Kuruluşuna
Haber Verme

Ambulans
Ekiplerince
Yapılan
Müdahaleler

Hastane Acil
Servisleri

I.

II.

III.

IV.

Bu sıralamanın doğru olması için numaralanmış halkalardan hangilerinin yer değiştirmesi
gerekir?
A) I ve II
C) II ve III

E) III ve IV

B) I ve III
D) II ve IV

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

31. Şekilde hayat kurtarma zinciri halkaları verilmiştir.

A) I ve II
C) II ve III

E) III ve IV

B) I ve III
D) II ve IV

34. • Sıklıkla fiziksel hareket, fiziksel zorlanma, he•
•

yecan, üzüntü veya fazla yemek yeme sonucu
ortaya çıkar.
Ağrı hissi; genellikle göğüs ortasında başlar,
kollara, boyna, sırta ve çeneye doğru ilerler.
Ağrı kısa sürelidir, yaklaşık 5 -10 dakika kadar
sürer ve istirahat ile durur.

Verilenler aşağıdaki hastalıklardan hangisine
ait belirtilerdir?
A) Bayılma
B) Kalp spazmı
C) Sara krizi
D) Tam tıkanma
E) Kan şekeri düşüklüğü

32. Bilinci açık olan hasta/yaralı;
• acı çekerek ellerini boynuna götürür,
• konuşamaz,
• bir süre sonra morarmaya başlar.
35. Solunum yolu zehirlenmelerinde, bilinci açık

Bu belirtilere göre ilk yardımcı, hastaya/yaralıya aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?

hastaya/yaralıya ilk yardım olarak aşağıdaki
pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A) Koma pozisyonu vermelidir.
B) Temel yaşam desteği uygulamalıdır.
C) Baş-çene pozisyonu vermelidir.
D) Heimlich manevrası yapmalıdır.
E) Şok pozisyonu vermelidir.

A) Şok
B) Koma
C) Baş-çene
D) Yarı oturuş
E) Sırt üstü yatış
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36. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme

41. Kalabalık psikolojisinde aşağıdakilerin hangisi

sistemlerinden biri değildir?

yer almaz?

A) Yağmurlama sistemi
B) CO2’li sistem
C) Dumana duyarlı sistem
D) Köpüklü sistem
E) Kimyasal gazlı sistem

A) Bilinçli hareketin kaybolmaya başlaması
B) Söylem ve eylem birliği oluşması
C) Duygusal hareket etme eğiliminin artması
D) Ferdi hareket etme eğiliminin artması
E) Bastırılmış duygu ve düşüncelerin ortaya
çıkması

37. Akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme

42. Ekip taktik düzenleri içinde aşağıdakilerden

maddesi aşağıdakilerin hangisidir?

38. Çok katlı bir binada yangın anında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Normal merdivenler kullanılmalıdır.
B) Çatıya doğru çıkılmalıdır.
C) Hızlı fakat acele etmeden yangın merdiveni
kullanılmalıdır.
D) Asansör kullanılmalıdır.
E) Cam kenarına geçilip yardım beklenmelidir.

hangisi yer almaz?
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A) Köpük
B) Kum
C) Su
D) Karbondioksit
E) Kuru kimyevi toz

B

A) Hat düzeni
B) İleri - geri düzeni
C) Kama düzeni
D) Sağa - sola kademeli düzen
E) Çember düzeni

43. Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplumsal

olaylarda topluluk içinden belli şahısları alma
yöntemlerindendir?
A) Sağa veya sola kaydırma düzeni
B) Topluluğu bir arada tutma düzeni
C) Çember düzeni
D) Birerli kol düzeni
E) Hat düzeni

44. Aşağıdakilerden hangisi cop çeşitleri arasında

39. Aşağıdakilerden hangisi kolluk görevlisi değildir?

yer almaz?

A) Bekçi
B) Polis
C) Jandarma
D) Özel güvenlik görevlisi
E) Zabıta

A) Düz
B) Uzayan
C) Elektrikli
D) “T”
E) Simit

45. Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş-çıkış

40. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerindendir?

kontrol sistemlerinden biri değildir?

A) Kimlik sormak
B) Parmak izi ve fotoğraf almak
C) Teknik takip ve dinlemek
D) Tutuklama yapmak
E) Suç sorgulamak, delil incelemek

A) Biyometrik cihazlar
B) Kartlı geçiş sistemleri
C) Bariyerler
D) Kapı tipi metal dedektörler
E) Turnike geçiş sistemleri
8
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46. Aşağıdakilerin hangisinde dozimetre kullanılır?

51. Fişeğin ana parçaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Uyuşturucu maddelerin yoğunluğunu belirlemede
B) Radyo dalgalarının frekansını belirlemede
C) Çıkardığı sesin şiddetiyle metal yoğunluğunu
belirlemede
D) Radyasyon miktarını belirlemede
E) Bomba düzeneğinin tespit edilmesinde

A) Metal gömlek - Çekirdek - Alev kanalı - Kurşun
B) Kovan - Kovan dip tablası - Alev kanalı - Yanıcı ecza
C) Çekirdek - Metal gömlek - Kurşun - Barut
D) Çekirdek - Kovan - Barut - Kapsül
E) Kapsül kabı - Kurşun - Metal gömlek - Çekirdek

47. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi kapalı devre
televizyon sistemi için kullanılır?

E) HI-PEN

52. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin
genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

B) CCTV
D) ACCESS

48. Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden
hangisi iç halkada bulunur?
A) Biyometrik sistemler
B) İhata duvarı
C) Mantar bariyerler
D) Jiletli teller
E) Yol kesiciler

49. “Olay yerinde bulunan maddi suç delillerinin usu-

lüne uygun bir şekilde korunmaması ya da toplanmaması neticesinde özellikle biyolojik ve kimyasal
delillerin özelliklerini kaybetmeleri, karışmaları
ve kirlenmelerine” verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
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A) EDS
C) VIEV

B

A) Fişek verme tertibatı
B) İğne emniyeti tertibatı
C) Kovan atma tertibatı
D) Emniyet tertibatı
E) Ateşleme tertibatı

53. Tetiği sonuna kadar çekildiğinde horozun

kurulup düşürüldüğü tabanca sisteminin adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarı otomatik
B) Tam otomatik
C) Tek hareketli
D) Çift hareketli
E) Makineli

54. Aşağıdakilerden hangisi şarjör parçaları arasında yer almaz?

A) Şarjör kapak kilidi
B) Gerdel
C) Şarjör yuvası
D) Şarjör yayı
E) Şarjör kapağı

A) Fail
B) İlk müdahale
C) Reflektör
D) Papil
E) Kontaminasyon

55. Bir silahın ateşleme sonrası çekirdeğini

50. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi

gönderebileceği en uzak mesafeye verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?

suç delillerinin güvenliğini olumsuz yönde
etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A) Mermi yolu
B) Azami menzil
C) Namlu ağzı çıkış hızı
D) En uzak hedef
E) Etkili menzil

A) Hava şartları
B) Mağdur, mağdur ya da maktul yakınları
C) Şüpheli ve işbirlikçiler
D) Basın mensupları
E) Güvenlik şeridi, olay yeri girilmez bandı
9
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56. Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet

B

61. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na

sistemleri arasında yer almaz?

göre “İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar
veya hasar verme potansiyelini ifade eder.” şeklinde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?

A) Namlu emniyeti
B) Mandal emniyeti
C) Horoz emniyeti
D) Kabza emniyeti
E) Şarjör emniyeti

A) Risk
B) Tehlike
C) Önleme
D) Tehlike sınıfı
E) Risk değerlendirmesi

57. Ateşli silahlarda namlu içerisinde bulunan çıkıntılara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

E) Tırnak

B) Set
D) Hazne

58. Gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefes tekniği sistemi
B) Nişangâh sistemi
C) Kabza sistemi
D) Atış sistemi
E) Mandal emniyeti sistemi
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A) Yiv
C) Çap

59. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sonrası

namluyu terk eden çekirdeğin azami menzilini
etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Çekirdeğin ağırlığı
B) Havanın yoğunluğu
C) Horozun darbe gücü
D) Havanın ısısı
E) Rüzgar

62. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na

göre “işverenin genel yükümlülüğü” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
B) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
C) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık
ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz
önüne alır.
D) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını
etkilemez.
E) İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan
hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını
ortadan kaldırır.

60. Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalarda
yer almaz?

63. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na

A) Şarjör yuvası
B) Tetik
C) Namlu
D) Horoz
E) Tetik korkuluğu

göre yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde, kaç kişi çalışan temsilcisi
olarak görevlendirilir?
A) Bir
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B) İki

C) Üç

D) Dört

E) Beş
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64. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na

67. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre geçici işçi çalış-

göre “işin durdurulması” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

65. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na

göre altı aydan fazla süren sürekli işlerin
yapıldığı iş yerlerinde işverenin, iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak
üzere kurul oluşturması için en az kaç çalışan
olmalıdır?
A) On

B) Yirmi

C) Elli

D) Yüz

A) Altı

B) Beş

C) Dört

D) Üç

E) İki

68. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “toplu işçi çıkarma”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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A) İş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma
yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
B) İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve iş yeri dosyasının bulunduğu Çalışma
ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde
gönderilir.
C) İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı
iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin
durdurulması kararına itiraz edebilir.
D) İşverenin işin durdurulmasını gerektiren
hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak
bildirmesi hâlinde, en geç on gün içinde iş
yerinde inceleme yapılarak işverenin talebi
sonuçlandırılır.
E) İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek
veya durumlarına göre başka bir iş vermekle
yükümlüdür.

tıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini
fesih tarihinden itibaren kaç ay geçmeden
geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz?

E) İki yüz

A) İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, iş yeri veya işin gerekleri sonucu
toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az
otuz gün önceden bir yazı ile iş yeri sendika
temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.
B) Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma
isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden
otuz gün sonra hüküm doğurur.
C) İş yerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi hâlinde,
işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş
Kurumuna bildirmek ve iş yerinde ilan etmekle
yükümlüdür.
D) İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için
yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri
uygun olanları tercihen işe çağırır.
E) Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma
bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa,
toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanır.

66. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “İşveren tarafın-

dan mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi
olan veya olmayan unsurlar ile işçinin birlikte
örgütlendiği birimdir.” şeklinde aşağıdakilerden
hangisi tanımlanmıştır?

69. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre nitelikleri

bakımından en çok kaç iş günü süren işlere
süreksiz iş denir?

A) İşçi
B) İş yeri
C) İş ilişkisi
D) İşveren vekili
E) Alt işveren ilişkisi

A) Otuz
C) Altmış
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B) Kırk beş
D) Doksan
E) Yüz seksen
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70. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hafta, ay veya

74. Terk edilmiş bir eşyanın özel güvenlik görevli-

yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar
süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri
takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

A) On sekiz
C) Yirmi dört
E) Kırk

si tarafından bulunduğu yerden alınarak emin
bir yerde tutulmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emanete alma
B) El koyma
C) Zapt etme
D) Koruma altına alma
E) Müsadere etme

B) Yirmi
D) Otuz

75. Özel güvenlik görevlisi hangi tutanağı tanzim

71. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Komis-

edemez?

72. Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik

hizmeti verebilmesi aşağıdaki esaslardan hangisine bağlıdır?
A) Eşitlik
C) İyi niyet

B) Kârlılık
D) Mütekabiliyet
E) Bilgi edinme
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yonu toplantılarına üye olarak katılamaz?
A) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi
B) İl jandarma komutanlığı temsilcisi
C) Ticaret ve sanayi odası temsilcisi
D) Özel güvenlik şirketi yetkilisi
E) Başvuran kişi veya kurum temsilcisi

B

A) Yakalama tutanağı
B) Buluntu eşya tutanağı
C) Suçüstü tutanağı
D) Arama tutanağı
E) İfade tutanağı

76. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi açısından “yetki” kavramının özelliklerinden
biri değildir?

A) Yetkiyi amacı dışında kullanmak sorumluluk
getirir.
B) Yetki çalışılan yerin özelliğine göre değişiklik
gösterir.
C) Yetki bir hak değil, aynı zamanda sorumluluktur.
D) Yetki zamanında ve yerinde kullanılmalıdır.
E) Yetkisi olduğu hâlde bu yetkiyi kullanmamak
görevi ihmaldir.

73. Özel güvenlik izni talep edecek kişi ve kuru-

luşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda aşağıdakilerden hangisini
belirtmek zorunda değildir?

77. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma hayatına
ilişkin hak ve ödevleri hangi kanunla düzenlenmiştir?

A) Hizmetin azami olarak kaç personel ile yürütüleceğini
B) İhtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve
niteliğini
C) İş sözleşmesinin şekil ve şartlarını
D) Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine
getirileceğini
E) Özel güvenlik hizmetinin konusunu

A) Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve
Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
B) Bilgi Edinme Kanunu
C) Türk Ticaret Kanunu
D) İş Kanunu
E) İcra ve İflas Kanunu
12
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78. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel gü-

82. Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından

venlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?

anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi
görevli tarafından imzalanması gerekir?

A) Alkollü yerlerde
B) Sağlık tesislerinde
C) Şirket tesislerinde
D) Talih oyunları işletmelerinde
E) Eğitim ve öğretim kurumlarında

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

83. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor

müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

79. Bir şirkette özel güvenlik görevlisinin sivil
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kıyafetle çalışabilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A) İl özel güvenlik komisyonu
B) İl emniyet müdürlüğü
C) İl valisi
D) Şirket yöneticisi
E) İçişleri Bakanlığı

80. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre bir özel gü-

venlik görevlisinin ortalama çalışma süresi
haftada en çok kaç saattir?
A) 37

B) 40

C) 45

D) 50

A) Önleme araması
B) Şüpheli araması
C) Adli arama
D) Müsadere etme
E) El koyma

84. Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel gü-

venlik görevlisinin disiplin kuralları aşağıdakilerden hangisinde yer almaz?
A) Devlet Memurları Kanunu
B) Görev talimatı
C) İş Kanunu
D) Hizmet akdi
E) Toplu iş sözleşmesi

E) 55

81. “Özel güvenlik kimlik kartı” ile ilgili aşağıdakiler-

85. Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararla-

den hangisi yanlıştır?

A) Görevlinin adı soyadı yazılıdır.
B) Kimlik kartının geçerlilik süresi yazılıdır.
C) Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülecek şekilde yakaya takılır.
D) Kimlik kartını çalıştığı kurum verir.
E) Üzerinde kimlik kartı olmayan görevli yetkilerini
kullanamaz.
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narak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya
çalışan kamu görevlisinin işlediği suç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüşvet
B) Zimmet
C) Görevi kötüye kullanma
D) Denetim görevinin ihmali
E) Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama
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86. “Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından

90. İletişim sürecinde geri bildirim aşağıdaki hangi

kodlanmasıdır.” şeklinde ifade edilen iletişim
ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alıcı
C) Mesaj

B

iki öge arasında gerçekleşir?
A) Alıcı - Kanal
B) Mesaj - Alıcı
C) Alıcı - Kaynak
D) Mesaj - Kanal
E) Mesaj - Kaynak

B) Kanal
D) Kodlama
E) Kod açma

87. İletişimin doğru biçimde sağlanmasına katkı

sunan “yüz ifadeleri (mimikler)” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

91. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Mimik kelimesi, Fransızcada yüz anlamına
gelen “mimesis” sözcüğünden türemiştir.
B) Mimik, bir duygu veya bir düşünceyi yüz ifadeleri ile dile getirme olayıdır.
C) Mimik yönlerini daha çok kaş, göz, yüz ve ağız
hareketleriyle belirtiriz.
D) Mimik hareketleri sergilerken en çok ağız ve
göz kısmını kullanırız.
E) Gülümsemeler iletişime açık biri olunduğu
duygusunu yaratır.

88. “Mesajın yorumlanarak anlamlı bir biçime sokulması sürecidir.” şeklinde ifade edilen iletişim
ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanal
C) Kaynak

B) Mesaj
D) Kodlama
E) Kod açma

A) Olağan (rutin)
B) Planlı
C) Dairesel
D) Geri dönüşümlü
E) Yaya

92. Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan devriye çeşitlerinden biri değildir?
A) Atlı
B) Motosikletli
C) Planlı
D) Yaya
E) Otogar

89. “İletişim” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

93. Özel güvenlik görevlisi kontrol noktasında

A) İki birim arasında birbirleriyle ilişkili mesaj
alışverişidir.
B) En fazla iki haber alma nesnesinin birbiri ile
bağlantı kurması işlemidir.
C) Haber alma nesneleri, bir elektronik cihaz
olabildiği gibi hayvan veya görünmesi ancak
başka şartlara bağlı olan varlıklar da olabilir.
D) Tarafların bilgi/sembol üreterek birbirlerine iletme ve bu iletileri anlama, yorumlama sürecidir.
E) Duygu, düşünce ya da bilgilerin bireyler, gruplar ve toplumlar arasında akla gelebilecek her
türlü yolla (söz, yazı, görüntü, hareketler vb.)
karşılıklı olarak aktarılmasıdır.
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üstünü aratmak istemeyen bir kişi ile karşılaştığında yapacağı hareket tarzı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Arama kararı olmadan arama yapılamaz bu
nedenle şahıs arama yapılmadan içeri alınır.
B) Çalışılan tesis özel mülk olduğu için kişinin
üstü ve eşyaları zorla da olsa aranır.
C) Tutanak tutularak genel kolluğa bilgi verilir.
D) Kişinin üzerinin aranması konusunda ısrar
edilmez ancak şahsın içeriye girişine de müsaade edilmez.
E) Kişinin üstü aranmaz ancak yanında getirdiği
eşyaları mutlaka aranır.
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94. Aşağıdakilerden hangisi tutanak tanzim eder-

B

98. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmada son

ken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

çareyi ifade eder?

A) İki suret tutanak tutulur.
B) Olay yeri, sabit noktalar esas alınarak belirtilir.
C) Olayların detayları bütün açıklığı ile yazılır.
D) Olayın meydana geldiği yer ve zaman dilimi
yazılır.
E) Olayın tarafları veya tanık beyanları tutanağa
geçirilir.

A) Sözlü ikaz
B) Nişan almadan ateş etme
C) Havaya ikaz ateşi
D) Yardımcı malzemeleri kullanma
E) Silah kullanılacağını bildirme

95. Aşağıdakilerden hangisi kelepçe çeşitlerinden

99. Aşağıdakilerden hangisi bir delil çeşidi değildir?

A) Plastik kelepçe
B) Masonet kelepçe
C) Parmak kelepçe
D) Halka kelepçe
E) Sevk zinciri

96. “Aramalarla” ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Genel kolluk amiri; konut, iş yeri ve kamuya
açık olmayan alanlarda arama emri vermeye
yetkili değildir.
B) Suç işlendikten sonra, suçun delillerini, zapt ve
müsadereye tabi eşyayı ele geçirmek ve suç
failini yakalamaya yönelik yapılan aramaya
adli arama denir.
C) Suç işlenmeden önce, suçun işlenmesini
önlemeye yönelik yapılan aramaya önleme
araması denir.
D) Konut, yerleşim yeri ve kamuya açık olmayan
özel iş yerinde önleme araması yapılmaz.
E) Özel güvenlik görevlisi amiri, işverenin emri
ile önleme araması yapabilme konusunda tam
yetkilidir.
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biri değildir?

A) Biyolojik delil
B) Kimyasal delil
C) Fiziksel delil
D) İz delilleri
E) Manevi delil

100. Meydana gelen olay sonrasında potansiyel suç
delillerinin en yoğun olabileceği yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görüş alanı dışarısında kalan yer
B) Olayın meydana geldiği yer
C) Olay yerinin yakın çevresi
D) Olay yerinin uzak çevresi
E) Kan damlalarının yoğunlaştığı yer

97. Aşağıdakilerden hangisi önleme araması yapılabilecek yerlerden biri değildir?

A) Umumi ve umuma açık yerler
B) Toplu taşıma araçları
C) Yerleşim yeri
D) Yetkilinin talebi hâlinde üniversiteler
E) Halkın toplu olduğu yerler

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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