
 

  
                                                                                   

 

TÜRKĠYE ULUSAL AJANSI 

PERSONEL ALIMI YAZILI GĠRĠġ SINAVI 

 

UZMAN YARDIMCILIĞI 
(BĠLĠġĠM)  

A 
ADAYIN 

ADI : ………………………..…………………………………………. 

SOYADI : ..………………………………………………………………..... 

T.C. KĠMLĠK NUMARASI  : …………………………………………………………………... 

SINAV SALON NO : ................................................ SIRA: ………………………….. 

ĠMZA : ………………………..…………………………………………. 

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

 

Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 100 (yüz) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baĢlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır. 

3. ĠĢaretlemelerinizi yumuĢak uçlu kurĢun kalem ile, iĢaretleme yapacağınız alanı taĢırmadan yapınız. 

4. DeğiĢtirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kağıdını yıpratmadan siliniz. 

5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdını katlamayınız, buruĢturmayınız ve gereksiz 

iĢaret koymayınız. 

6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği iĢaretlenecektir. Birden fazla iĢaretleme yapmanız duru-

munda o soruya verdiğiniz cevap yanlıĢ sayılacaktır. 

7. Testte yanlıĢ cevaplar, doğru cevaplardan düĢülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iĢaret-

lemek yararınıza olabilir. 

8. Soru kitapçığındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 

9. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 

 

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve AraĢtırma Merkezi’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerek-

li cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peĢinen kabullenmiĢ sayılır. 

PARAF 



A 

1 

  A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



A 

1 

  A 

1. Elektronik postaları açmak, okumak, 

cevaplandırmak gibi iĢlemlerin gerçek-

leĢtirilebildiği bir görsel ara yüz yazılı-

mı, 7 katmanlı OSI Referans Modelinin 

hangi katmanında tanımlıdır? 

 

A) Veri iletim 

B) Uygulama 

C) TaĢıma 

D) Ağ 

E) Oturum 

 

2. IBM tarafından geliĢtirilen ve mantık-

sal olarak bir daire Ģeklinde tüm dü-

ğümlerin tek bir veri yolu üzerinden 

birbirine bağlanmasıyla oluĢturulan ağ 

topolojisi aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Doğrusal (bus)  

B) KarmaĢık (mesh) 

C) Ağaç (tree)  

D) Yıldız (star)  

E) Halka (token ring)  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, TCP/IP refe-

rans modelinin katmanlarından biri 

değildir? 

 

A) Ağ eriĢim ara yüzü  

B) Ġnternet 

C) TaĢıma (transport)  

D) Sunum  

E) Uygulama 

 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, bilgisayar ağ-

larında kullanılan standart kablo türle-

ri arasında yer almaz? 

 

A) BNC koaksiyel kablo 

B) STP çift bükümlü (twisted pair) kablo 

C) NV-Y tipi bakır kablo  

D) UTP çift bükümlü (twisted pair) kablo 

E) MT-RJ fiber optik kablo 

 

5. Yerel ağda haberleĢmek için veri alıĢ-

veriĢi yapılacak cihazın MAC bilgisinin 

öğrenilmesi amacıyla kullanılan proto-

kol aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Adres çözümleme protokolü (ARP) 

B) Yönlendirme bilgisi protokolü (RIP) 

C) Ġnternet denetim iletisi protokolü 

(ICMP)  

D) Ġnternet protokolü (IP)  

E) Ġletim denetimi protokolü (TCP) 

 

 

6. Ġnternete bağlı bir ağda IPv6 adresleme 

mekanizması kullanılıyor ise, bu ağda 

toplam kaç bilgisayara IP adresi ata-

ması gerçekleĢtirilebilir? 

 

A) 2256
 

B) 2128
 

C) 264 
 

D) 232
 

E) 216
 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi, Bluetooth tek-

nolojisi kullanılan bir kablosuz ağ için 

uygun frekans bandıdır? 

 

A) 868 MHz 

B) 1.100 MHz 

C) 2,4 GHz 

D) 3,7 GHz 

E) 5,2 GHz 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi, iki farklı yerel 

alan ağı arasında ağlar arası haberleĢ-

menin yapılabilmesi için ara bağlantı 

elemanı olarak kullanılabilir? 

 

A) Yineleyici (repeater) 

B) Anahtar (switch) 

C) Göbek (hub) 

D) Yönlendirici (router) 

E) Modem 
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9. AĢağıdaki teknolojilerin hangisinde, 

veri iletim hızı diğerlerine oranla daha 

yüksektir? 

 

A) ISDN (Integrated Services Digital 

Network) 

B) ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 

Line) 

C) FDDI (Fiber Distributed Data Ġnterfa-

ce) 

D) IDSL (Integrated Digital Subscriber 

Line)  

E) STM-64 (Synchronous Transport Mo-

dule) 

 

 

 

 

 

10. Endüstri standardı oluĢturan en önemli 

uluslararası kuruluĢ olan IEEE’nin çı-

karmıĢ olduğu ve kablosuz alan ağları 

ile ilgili düzenlemeleri içeren standart 

kategorisi aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 802.11 serisi  

B) 802.9 serisi 

C) 802.6 serisi 

D) 802.3 serisi  

E) 802.1 serisi 

 

 

 

 

 

11. AĢağıdaki biliĢim güvenliği tehditlerin-

den hangisi kullanıcıların bilgisayarla-

rını köle bilgisayara çevirmektedir? 

 

A) Ransomware 

B) Botnet 

C) Truva atı 

D) Mantık bombası 

E) Ortadaki adam (Man in the middle) 

 

12. BiliĢim sistemleri kullanıcılarının kan-

dırılmaları veya ikna edilmeleri netice-

sinde kiĢisel bilgilerin alınarak kiĢilerin 

bilgisayar sistemlerini ele geçirme giri-

Ģimleri ne tür bir güvenlik tehdidi ola-

rak değerlendirilir? 

 

A) Hizmet dıĢı bırakma (Denial of service)  

B) Zehirleme (Poisoning) 

C) Sıfırıncı gün açıklığı  

D) Arka kapı (Backdoor)  

E) Yemleme (Phishing)  

 

 

 

13. Kablosuz bir ağda bir düğümün birçok 

düğüm için doğru bilgiler yayarken 

kendisine hedef olarak belirlediği bazı 

düğümler için kötücül bilgi yayımında 

bulunduğu ve bu Ģekilde kendi güven 

değerini yüksek tutarken kötü niyetli 

faaliyetlerine de devam edebildiği saldı-

rı türü aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kötüleme saldırısı  

B) Doğru-yanlıĢ davranma saldırısı 

C) Sybil saldırısı  

D) Seçilen davranıĢ saldırısı  

E) Yeni gelen saldırısı 

 

 

 

14. BiliĢim güvenliğini tehdit eden en 

önemli saldırı türlerinden biri olan or-

tadaki adam (man-in-the-middle) saldı-

rısı, OSI referans modeli üzerinde ka-

çıncı katmanda gerçekleĢtirilen bir sal-

dırıdır? 

 

A) 7 

B) 5 

C) 4  

D) 3 

E) 2 
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15. Bir biliĢim ağında güvenli haberleĢme-

nin sağlanması amacıyla açık anahtarlı 

Ģifreleme sistemi kullanılıyor ise, bu sis-

tem için;  

I. HaberleĢen taraflardan her birin-

de birer çift anahtar bulunur. 

II. Herhangi bir anahtar, hem Ģifre-

leme hem de deĢifre iĢlemlerinin 

her ikisini de beraber yapabilir. 

III. Anahtarlar gizli anahtar veya açık 

(gizli olmayan) anahtar olarak 

adlandırılır. 

ifadelerinden hangisi / hangileri doğru-

dur? 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve III  

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

16. Bir bilgisayarda faydalı bir program 

gibi görünen ancak gerçekte zarar ve-

ren ve gizli bilgileri açığa çıkarabilen 

tehdit çeĢidi aĢağıdakilerden hangisi-

dir? 

 

A) Truva atı (trojan) 

B) Solucan (worm) 

C) Keylogger  

D) Ransomware  

E) Payload 

 

 

17. Bilgisayar çevre donanımları arasında 

aĢağıdakilerden hangisi giriĢ birimi ola-

rak kullanılır? 

 

A) Hoparlör 

B) Mikrofon 

C) Yazıcı 

D) Çizici 

E) Kesintisiz güç kaynağı 

 

18. Bir bilgisayarın harici birimlerle ve 

taĢınabilir bellek gibi diğer donanımlar-

la haberleĢebilmesi için kullanılan ev-

rensel seri veri yolu USB 3.0’ın teorik 

olarak azami veri aktarım hızı aĢağıda-

kilerin hangisinde doğru olarak veril-

miĢtir? 

 

A) 5 GBp/s 

B) 4 GBp/s 

C) 3 GBp/s 

D) 2 GBp/s 

E) 1 GBp/s 

 

19. AĢağıdakilerden hangisi, bilgisayarda 

sayısal (dijital) ses çıkıĢı sağlayan bi-

rimdir?  

 

A) RJ-45 

B) AGP 

C) PCI-X 

D) PS/2  

E) S/PDIF 

 

20. AĢağıdaki bileĢenlerden hangisi ana 

kart üzerinde yer almaz?  

 

A) SSD bellek  

B) EPROM 

C) Veri yolları 

D) Yonga seti 

E) AGP yuvası 

 

21. Ana kart üzerinde bulunan yonga setle-

rinden biri olan kuzey köprüsü, aĢağı-

dakilerin hangisi ile doğrudan veri ileti-

Ģiminde bulunur? 

 

A) Seri port  

B) Paralel port 

C) PCI veri yolu 

D) AGP veri yolu 

E) SATA veri yolu 
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22. Bir bilgisayarın iĢlemcisinde hangi iĢ-

lemin yapılmıĢ olduğu, hangi iĢlemin 

sonucunun nereye gönderileceği, gön-

derilecek verinin içeriğinin ne olacağı 

gibi bilgileri tutan bileĢen aĢağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Aritmetiksel ve mantıksal iĢlem ünitesi 

(ALU)  

B) Komut Çözücü 

C) Bayrak (flag) 

D) Kaydedici 

E) BIOS 

 

 

 

 

23. Bilgisayar ana kartı üzerindeki en 

önemli iki eleman olan BIOS ve CMOS 

ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıĢtır?  

 

A) BIOS verileri, sistem kapansa dahi si-

linmez.  

B) CMOS verileri değiĢtirilemez. 

C) CMOS verileri pil ile desteklendiği sü-

rece silinmez. 

D) BIOS ve CMOS, ana kart üzerinde bir-

birini destekleyen iki ayrı yongadır. 

E) BIOS verileri, USB bellekler kullanıla-

rak güncellenebilir. 

 

 

 

24. AĢağıdakilerden hangisi, bir sabit disk 

üzerinde 256 Byte veya 512 Byte gibi 

büyüklüklere sahip ardıĢık veri depo-

lama kümelerini ifade eder? 

 

A) Sektör  

B) Silindir 

C) Plaka 

D) Ġz 

E) Tampon (buffer) 

 

25. AĢağıdakilerden hangisi, ekran kartının 

görüntü belleğindeki dijital (sayısal) ve-

rileri monitörde görüntülenecek analog 

sinyallere dönüĢtürerek ekran kartının 

monitör çıkıĢına gönderir? 

 

A) AGP  

B) V-Sync 

C) Z-Buffer 

D) DVI-OUT 

E) RAMDAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. AĢağıdakilerden hangisi anonim bir tip 

sorgusudur? 

 

A) select { h.City, h.State } 

B) select h 

C) select new { h.City, h.State } 

D) select h.City, h.State 

E) select City, State 

 

 

 

 

 

 

 

27. AĢağıdaki sorguların hangisinde 

“WHERE” koĢulu 10 ile 20 arasındaki 

bütün tam sayılarda çalıĢmaktadır? 

 

A) WHERE i >= 10 || i <= 20 

B) WHERE i >=10 && i <= 20 

C) WHERE i < 10 || i < 20 

D) WHERE i > 10 && i > 20 

E) WHERE i <= 10 && i>=20 
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28. Bir veritabanı tablosunda A, B, C, D, E, F, 

G ve H nitelikleri bulunmaktadır. (A, B) 

birleĢik anahtar ve AB->EF, A->E, F->H,     

H->G fonksiyonel bağımlılıkları ifade et-

mektedir. 

 

AĢağıdakilerden hangisi bu veritabanı 

tablosuna ait kısmi bağımlılığı ifade 

etmektedir? 

 

A) A —> E 

B) E —> F 

C) F —> G 

D) F—> H 

E) H—> G 

 

29.  

select name, course_id from   

instructor, teaches where     

instructor_id= teaches_id; 

 

Yukarıda verilen SQL sorgusu ile 

seçeneklerde verilen sorgulardan han-

gisi aynı sonucu üretir? 

 

A) Select name, course_id from teaches, 

instructor where instruc-

tor_id=course_id; 

B) Select name, course_id from instructor 

natural join teaches; 

C) Select name, course_id from instructor; 

D) Select course_id from instructor join 

teaches; 

E) Select name from course join teaches; 

 

30. AĢağıdaki normalleĢtirme aĢamaların-

dan hangisi veritabanı tablolarındaki 

çok değerli alanların tek değerli hale 

getirilmesi ve iliĢkisel veritabanı sistem-

ine dönüĢtürülmesi için kullanılır? 

 

A) 1NF 

B) 2NF 

C) 3NF 

D) 4NF 

E) 5NF 

31.  
select * from instructor order 

by salary ______, name______; 

 

Yukarıdaki sorguya göre, “salary” ni-

teliğini büyükten küçüğe doğru sırala-

mak ve “name” niteliğini alfabetik 

olarak sıralamak için aĢağıdaki 

seçeneklerden hangisi doğrudur? 

 

A) Ascending, Descending 

B) Asc, Desc 

C) Desc, Asc 

D) Desc, - 

E) Asc, - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. AĢağıdakilerden hangisi bilgi 

teknolojisinin en uygun tanımıdır? 

 

A) Bilgi teknolojisi, bilgilerin iĢlenmesi 

için donanım ve yazılımın kullanılması 

demektir. 

B) Bilgi teknolojisi, faydalı bilgilerin 

dağıtımı için donanım ve yazılım 

kullanımı demektir. 

C) Bilgi teknolojisi, birçok türde bilginin 

iĢlenmesi için fen ve sosyal bilimlerin 

ilkelerinin kullanılmasıdır. 

D) Bilgi teknolojisi, farklı türdeki bilginin 

depolanması, geri çağrılması, iĢlenmesi 

ve dağıtılması için donanım ve 

yazılımın kullanılması anlamına gelir. 

E) Bilgi teknolojisi, bilginin elektronik or-

tamlarda depolanmasıdır. 
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33. R (A, B) ve S (A, B) iliĢkileri tamamen 

aynı Ģemaya sahiptir.  

 

I. R ∩ S = R - (R - S)  

II. R ∩ S = S - (S - R)  

III. R ∩ S = R NATURAL-JOIN S  

IV. R ∩ S = R x S 

 

ĠliĢkisel cebirde yukarıdaki eĢitliklere 

göre aĢağıdakilerden hangisi / hangileri 

doğrudur? 

 

A) Yalnız I   

B) Yalnız IV 

C) I ve II 

D) I, II ve III  

E) I, II, III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.  

I. Zayıf bir varlık kümesinin bi-

rincil anahtarı olmaz. 

II. Zayıf bir varlık kümesinin bi-

rincil anahtarda yerel bir 

özniteliği olmalıdır. 

III. Zayıf bir varlık, birincil anahtar 

oluĢturmak için baĢka bir varlık 

kümesinden bir öznitelik ödünç 

almalıdır. 

 

Yukarıdaki zayıf varlık kümeleri ile 

ilgili tanımlamalardan hangisi/hangileri 

doğrudur? 

 

A) Yalnız II 

B) Yalnız III  

C) I ve II  

D) I ve III 

E) II ve III  

35. R (a, b) iliĢkisi çift demetlere sahiptir.  

 

I) SELECT a FROM R WHERE a = 1  

II) SELECT MAX(b) FROM R GROUP 

BY a  

III) SELECT a, b FROM R GROUP BY 

a, b  

IV) SELECT a FROM R WHERE a NOT 

IN (SELECT a FROM R) 

 

Yukarıdaki sorgulardan hangisinin / 

hangilerinin sonucu, R'nin hangi tu-

ples'i içerdiğine bakılmaksızın yinelen-

memesi garantilidir? 

 

A) Yalnız III  

B) I ve II  

C) I ve III 

D) II ve III 

E) III ve IV  

 

 

36. AĢağıdakilerden hangisi veritabanı 

yönetiminin avantajlarından biridir? 

 

A) Veriler programlara bağlıdır. 

B) Gereksiz veri kapasitesini artırır. 

C) Veriler entegredir ve birden çok      

programla eriĢilebilir. 

D) Veritabanı yapısı yönetim sistemine 

göre farklılık gösterir. 

E) Veritabanı yapısı veritabanı yönetim 

sistemi yazılımına göre değiĢir.  

 

 

37. Her kaydı benzersiz bir Ģekilde 

tanımlayan anahtar tanımı aĢağıda-

kilerden hangisidir? 

 

A) Birincil Anahtar 

B) Anahtar Kaydı 

C) Benzersiz Anahtar 

D) Alan Adı 

E) Yabancı Anahtar 
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38. AĢağıdakilerden hangisi veritabanı 

nesnesi değildir? 

 

A) Tablo (Table) 

B) Sorgu (Query) 

C) ĠliĢki (Relation) 

D) Rapor (Report) 

E) Görüntü (View) 

 

 

 

39. SQL'de bir tablonun tanımını 

değiĢtirmeye izin veren ifade aĢağıda-

kilerden hangisidir? 

 

A) Alter 

B) Update 

C) Create 

D) Select 

E) Index 

 

 

 

40. AĢağıdakilerden hangisi bir veya daha 

fazla tablodaki kayıtları birleĢtiren bir 

veri iĢleme komutudur? 

 

A) Select 

B) Project 

C) Join 

D) Product 

E) Update 

 

 

 

41. AĢağıdakilerden hangisi yazılım geliĢ-

tirme modellerinden biri değildir? 

 

A) Barok Modeli 

B) ġelale Modeli 

C) V Modeli 

D) Helezonik (Spiral) Modeli 

E) Dizi Modeli 

 

42. AĢağıdakilerin hangisinde Abstract bir 

metodun türetilmiĢ bir sınıfta kullanıl-

ması doğru olarak ifade edilmiĢtir? 

 

A) TüretilmiĢ sınıfta Overload yönetimi 

kullanılarak yapılmalıdır. 

B) TüretilmiĢ sınıfta Override yönetimi 

kullanılarak yapılmalıdır. 

C) Abstract metodlar türetilmiĢ sınıfta kul-

lanılamaz. 

D) TüretilmiĢ sınıfta Virtual metod yöne-

timi kullanılarak yapılmalıdır. 

E) TüretilmiĢ sınıfta github metod yöne-

timi kullanılarak yapılmalıdır. 

 

43. AĢağıdakilerden hangisi geçerli bir de-

legate tanımıdır? 

 

A) private delegate float MyDelega-

te(float); 

B) private delegate MyDelegate(x); 

C) private delegate MyDelegate(float x); 

D) private delegate void MyDelegate(float 

x); 

E) private delete MyDelete(float x); 

 

 

44.  

1. $i=1; 
2. for ($i; $i<15; $i++) 
3. { 
4. if($i%5==0) 
5. { 
6. print $i; 
7. } 
8. } 

 

Yukarıdaki kod parçası çalıĢtırıldığın-

da, çalıĢtırılan kodun çıktısı aĢağıda-

kilerden hangisi olur? 

 

A) 015 

B) 105 

C) 150 

D) 501 

E) 510 
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45.  “Order” isimli bir sınıf içeren bir uygu-

lama geliĢtirilmektedir. Uygulamada “Or-

der” nesneleri koleksiyonu saklanacaktır. 

Koleksiyon aĢağıdaki gereksinimleri 

karĢılamalıdır: 

 

•Güçlü yazılan üyeler kullanmalı 

•First-in-first-out sırada “Order” nesneleri 

iĢlenmeli 

•Her Order nesnesi için değerler sak-

lanmalı 

•Zero-base indeksler kullanılmalı 

 

Gereksinimleri karĢılayan bir 

koleksiyon türü kullanılması gerek-

tiğine göre, aĢağıdaki koleksiyon        

türlerinden hangisi kullanılmalıdır? 

 

A) Queue<T>  

B) SortedList 

C) LinkedList<T> 

D) HashTable 

E) AsciiTable 

 

 

46. AĢağıdakilerden hangisi UML diyag-

ramlarından biri değildir? 

 

A) Class diyagram 

B) Agile diyagram 

C) State diyagram 

D) Sequence diyagram 

E) Use Case diyagram 

 

 

47. AĢağıdakilerden hangisi yazılım mü-

hendisliği yaĢam döngüsünün temel 

adımlarından biri değildir? 

 

A) Planlama 

B) Analiz 

C) Kodlama 

D) GerçekleĢtirme 

E) Bakım 

 

48.  

I. Çok biçimliliği sağlamak için 

private, public ve protected 

sözcükleri kullanılır. 

II. Bir sınıfa bütün sınıfların eriĢe-

bilmesini sağlamak için „public‟ 

eriĢim değiĢtiricisi kullanılır. 

III. Metotların ve niteliklerin gizlen-

mesine veya bir grup içerisinde 

toplanmasına kapsülleme denir.  

IV. Private eriĢim belirleyicisi ile 

tanımlanmıĢ metot veya özel-

liklere sadece tanımlandığı sınıf 

içerisinden ulaĢabiliriz. 

 

Nesne tabanlı programlama ile ilgili 

yukarıdaki ifadelerden hangisi / 

hangileri doğrudur? 

 

A) Yalnız I        

B) I ve II 

C) I, II ve III         

D) I, II ve IV       

E) II, III ve IV      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 

9 

  A 

49.  

1. class Hayvan { 
2. public void HayvanMetodlari(); 
3. } 
4.  
5. class Kus extends Hayvan{ 
6. public void KusMetodlari(); 
7. } 
8.  
9. class Serce extends Kus{ 
10. public void SerceMetodlari(); 
11. } 

 

Yukarıda verilen kod parçasına göre 

aĢağıdakilerden hangisi / hangileri 

doğrudur? 

 

I. Serçe bir KuĢtur ve KuĢ bir 

Hayvandır.  

II. Serçe bir hayvandır.  

III. Serçe Hayvan sınıfının metotlarını 

kullanamaz. 

IV. Serçe yanlızca KuĢ sınıfının me-

totlarını kullanabilir. 

V. Serçe hem Hayvan hem de KuĢ 

sınıfının metotlarını kullanabilir. 

 

A) Yalnız I 

B) I ve III 

C) I ve IV 

D) I, II ve V 

E) I, III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Bir uygulamada JSON verilerini aĢağıdaki 

biçimde alınmaktadır: 

1. { 

2. "Adi": "Mehmet", 

3. "Soyadi": "Çalışkan", 

4. "Values": [0,1,2] 

5. } 

 

Yazılım uygulamasında bulunan aĢağıdaki 

kod segmentinin ConvertToAd() metodu 

JSON giriĢ dizesini Insan nesnesi olarak               

döndürmektedir. 

 

1. public class Insan 

2. { 

3. public int[] Values { get; 

set; } 

4. public String Adi {get; 

set;} 

5. public String Soyadi {get; 

set;} 

6. } 

7. public static Insan Convert-

ToAd(String json) 

8. { 

9. var ser = new JavaS-

criptSerializer(); 

10.  

11. } 

 

Buna göre yukarıda verilen kod seg-

mentinin 10. satırına aĢağıdaki kod 

satırından hangisi eklenmelidir? 

  

A) Return 

ser.ConvertToType<Name>(json); 

B) Return ser.DeserializeObject(json); 

C) Return ser.Deserialize<Name>(json); 

D) Return (Name)ser.Serialize(json); 

E) Return(Insan)ser.Paralleled(json); 
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51. Avrupa Birliği ile üyelik öncesi müza-

kereleri tamamladığı halde yapılan re-

ferandumda halkın katılımı reddetmesi 

sonucu üye olmayan ülke aĢağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Sırbistan 

B) Yunanistan 

C) Hırvatistan 

D) Norveç 

E) Romanya 

 

 

52. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye-AB 

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ça-

lıĢmalarının hedeflerinden biri değil-

dir? 

 

A) Tarım tavizlerinin karĢılıklı olarak ge-

liĢtirilmesi  

B) Tercihli ticari ve ekonomik iliĢkilerin 

kamu alımları, e-ticaret ve hizmetleri 

kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi  

C) Türkiye‟nin Avrupa Birliği karar alma 

süreçlerine dâhil edilmesi 

D) Gümrük Birliği ile ilgili alanlarda 

AB‟nin karar alma süreçlerinde Türki-

ye‟nin yer almasının sağlanması 

E) Malların serbest dolaĢımının iyi iĢleyiĢi 

için gümrükler alanında daha yakın iĢ-

birliğinin tesis edilmesi 

 

 

 

53. Avrupa Birliğini kuran anlaĢma olarak 

bilinen ve 3 sütunlu Avrupa Birliği ya-

pısının oluĢturulduğu kurucu anlaĢma 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Amsterdam AntlaĢması  

B) Avrupa Tek Senedi 

C) Füzyon AntlaĢması 

D) Schengen AntlaĢması 

E) Maastricht AntlaĢması 

 

54. Eğitim, gençlik ve spor alanlarında ve-

rilen hibe destekleri hangi Avrupa Bir-

liği kurumu çatısı altında yürütülmek-

tedir? 

 

A) Avrupa Birliği Adalet Divanı 

B) Avrupa Birliği Konseyi 

C) Avrupa Komisyonu 

D) Avrupa Parlamentosu 

E) Avrupa Merkez Bankası 

 

55. Erasmus + Programını program üyesi 

ülkelerde yürüten kuruluĢlar aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Adalet Divanları 

B) Ulusal Ajanslar 

C) Avrupa Forumları 

D) Ticaret birlikleri 

E) Milli Eğitimden sorumlu bakanlıklar 

 

 

56. Avrupa Merkez Bankasının temel ama-

cı aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Fabrika kurmak 

B) ĠĢsizlikle mücadele etmek 

C) AB Bütçesi ile ilgili yasalar çıkarmak 

D) Fiyat istikrarını sağlamak 

E) AB üyesi ülkelerin bütçe mevzuatını 

incelemek 

 

57. AB’nin tüm gelir ve gider hesaplarını 

denetleyen, hesapların güvenilirliği, 

bunların dayandığı iĢlemlerin hukuka 

uygunluğu ve düzgünlüğü hakkında 

uygunluk bildirimi veren kurum aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Avrupa SayıĢtayı 

B) Avrupa Birliği Zirvesi 

C) Avrupa Komisyonu 

D) Avrupa Merkez Bankası 

E) Avrupa Birliği Konseyi 
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58. Ortak paranın kullanıldığı ya da üye 

ülke paralarının sabit bir kurdan birbi-

rine bağlandığı ekonomik bütünleĢme 

aĢaması aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sanayi birliği 

B) Parasal birlik 

C) Ortak pazar 

D) Serbest ticaret alanı 

E) Gümrük birliği 

 

 

 

59. Avrupa Parlamentosu üyeleri aĢağıda-

kilerden hangisini temsil eder? 

 

A) Avrupa Komisyonu üyelerini 

B) Üye devletlerin Devlet BaĢkanlarını 

C) Üye devletlerin DıĢiĢleri Bakanlarını 

D) Birlik vatandaĢlarını 

E) Üye devletlerin hükümetlerini 

 

 

60. Türkiye Ulusal Ajansı, kuruluĢundan 

bu yana aĢağıdaki programlardan han-

gisini yürütmemiĢtir? 

 

A) Comenius Programı 

B) Gençlik Programı 

C) Ufuk 2020 Programı 

D) Leonardo da Vinci Programı 

E) Grundtvig Programı 

 

 

 

61. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye Ulusal 

Ajansı bünyesinde yer alan koordina-

törlüklerden biri değildir?  

 

A) Hukuk ĠĢleri Koordinatörlüğü 

B) Program Ġzleme Koordinatörlüğü 

C) Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü 

D) YetiĢkin Eğitimi Koordinatörlüğü 

E) Lojistik Koordinatörlüğü 

 

62. Avrupa Birliği (AB) para birimi Euro 

hangi tarihte tedavüle girmiĢtir? 

 

A) 1 Ocak 1951 

B) 1 Ocak 1961 

C) 1 Ocak 2002 

D) 1 Ocak 2009 

E) 1 Ocak 2015 

 

 

63. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Prog-

ramları Merkezi BaĢkanlığının bütçe 

gelirleri arasında aĢağıdakilerden han-

gisi yer almaz? 

 

A) Komisyon mali katkısı 

B) Faiz gelirleri 

C) Reklam gelirleri 

D) BağıĢ ve yardımlar 

E) Geri kazanılan gelirler 

 

 

64. AB Hukuku’nun yorumlanmasında ve 

uygulanmasında hukuka riayet edilme-

sini sağlayan kurum aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Avrupa Komisyonu 

B) Avrupa Konseyi  

C) Avrupa Parlamentosu  

D) Avrupa Birliği Zirvesi  

E) Avrupa Birliği Adalet Divanı 

 

 

65. Avrupa DayanıĢma Programı (ESC) 

kapsamındaki gönüllülük faaliyetlerine 

katılım için gereken yaĢ aralığı aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) 13 - 30 

B) 13 - 35 

C) 18 - 25 

D) 18 - 30 

E) 20 - 30 
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66. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kul-

lanılan E-Proje Yönetim Sisteminin adı 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

 

A) TURNA 

B) KAYSĠS 

C) EBYS 

D) SODES 

E) GPDP 

 

67. Avrupa Birliği’nin Eğitim, Gençlik ve 

Spor alanındaki programları kaç yıllık 

dönemleri kapsamaktadır? 

 

A) 4 

B) 5 

C) 7 

D) 8 

E) 9 

 

68. 18 yaĢındaki gençlerin verilecek seyahat 

bileti ile Avrupa’nın tarihi, turistik ve 

kültürel mekânlarını yalnız ya da arka-

daĢ gruplarıyla ziyaret edebilecekleri; 

daha önce sadece AB üyes  ülkelere açık 

olan, 2021 yılından  t baren tüm Prog-

ram ülkelerine açılacak faaliyet aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Discover EU 

B) Horizon 2020 

C) Youthpass 

D) Jean Monnet 

E) IPA-III 

 

69. Avrupa Birliği içindeki ulusal sınırları 

büyük ölçüde kaldıran anlaĢma aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Nice AntlaĢması 

B) Amsterdam AntlaĢması 

C) Roma AntlaĢması 

D) Lizbon AntlaĢması 

E) Schengen AntlaĢması 

 

70. 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan ve 

önümüzdeki yıllarda AB’nin tüm poli-

tikalarının iklim değiĢikliği ekseninde 

Ģekillendirilmesini öngören düzenleme 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Paris AnlaĢması 

B) Avrupa YeĢil Mutabakatı 

C) Avrupa Paktı 

D) Avrupa Protokolü 

E) Avrupa Birliği Tek Senedi 

 

 

71. Avrupa Birliği vatandaĢlığı kavramı ilk 

kez aĢağıdaki antlaĢmalardan hangi-

sinde yer almıĢtır? 

 

A) Lizbon AntlaĢması 

B) Nice AntlaĢması 

C) Maastricht AntlaĢması 

D) Paris AntlaĢması 

E) Roma AntlaĢması 

 

72. Avrupa Birliği Türkiye arasında müza-

kerelerin baĢlamasıyla birlikte, müza-

kereye açılan ilk fasıl aĢağıdakilerden 

hangisi olmuĢtur? 

 

A) Vergilendirme 

B) Enerji 

C) Çevre 

D) Bilim ve araĢtırma 

E) Balıkçılık 

 

 

73. AĢağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa 

Birliği üyesi olmadığı halde Program 

üyesi ülke statüsünde yer almaktadır? 

 

A) Estonya 

B) Ġsveç 

C) Ġzlanda  

D) Litvanya 

E) Lüksemburg 
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74. T.C. DıĢ Ģler  Bakanlığı Avrupa B rl ğ  

BaĢkanlığı tarafından Haz ne ve Mal ye 

Bakanlığı, Merkez  F nans ve Ġhale Bi-

r m  ve Avrupa B rl ğ  Türk ye Dele-

gasyonu  le  Ģ b rl ğ   çer s nde 

yürütülen 1989 yılında Türk ye Cum-

huriyeti ve Avrupa Komisyonu arasın-

da yapılan b r anlaĢma  le hayata 

geç r len burs programı aĢağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Jean Monnet 

B) Erasmus Mundus 

C) Horizon 2020 

D) Marie Curie 

E) Erasmus+ Master Loan  

 

 

 

75. AB Hukuku ile ilgili aĢağıdaki ifadeler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Uluslararası özel hukuktur.  

B) Ulusal hukuktur. 

C) Uluslararası kamu hukukudur. 

D) Örf ve adet hukukudur. 

E) Uluslarüstü hukuktur.  

 

 

  

 

76. AĢağıdakilerden hangisi noktalama 

iĢaretleri ile ilgili doğru bir bilgidir?  

 

A) EĢ görevli sözcükleri birbirinden ayır-

mak için konuĢma çizgisi konur.  

B) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cüm-

lelerin sonuna noktalı virgül konur. 

C) Soru eki veya sözü içeren cümlelerin 

veya sözlerin sonuna ünlem konur. 

D) Sevinç, korku, ĢaĢma vb. duyguları an-

latan cümlelerin sonuna virgül konur.  

E) Saat ve dakika gösteren sayıları birbi-

rinden ayırmak için nokta konur.  

 

77. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde “de, 

da”nın yazımı doğrudur? 

 

A) Bende seninle gelmek istiyorum. 

B) Seninkinde bu özellikler yok. 

C) Gelsende olurdu ama artık çok geç. 

D) ÇalıĢmasanda kazanırdın sen.  

E) Sende bir gün anlayacaksın.  

 

 

78. AĢağıdaki atasözlerinden hangisinde 

birlik ve beraberliğin önemi vurgulan-

mamaktadır?  

 

A) Altın eli bıçak kesmez. 

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

C) Yalnız taĢ duvar olmaz. 

D) Ağaç yaprağıyla gürler.  

E) Yalnız kalanı kurt kapar. 

 

79. “Henüz” sözcüğü aĢağıdaki cümlelerin 

hangisinde “Ģimdi” anlamında kulla-

nılmıĢtır? 

 

A) Henüz bu konuyu öğretmen anlatmadı.  

B) Çiçekler açsa da henüz bahar gelmedi. 

C) Henüz uyandım, kendime gelemedim.  

D) Henüz o olgunluğa eriĢemedi maalesef. 

E) Sevse de henüz kendisine söyleyemedi.  

 

 

80. AĢağıdakilerin hangisinde bir duyuya 

iliĢkin kavramın baĢka duyuya bağla-

narak anlatılması söz konusudur?  

 

A) Çorbanın sıcaklığı dilini fena hâlde 

yakmıĢtı.  

B) Her geçen gün artan hüznüyle baĢ edi-

yordu. 

C) BoĢ sözler söylenmesini kimse sevmez.  

D) YaĢamak için ayakta kalmayı öğrenme-

liydi. 

E) Onun bakıĢlarındaki soğukluk beni ür-

kütüyor.  
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81. Bir kitabı baĢtan sona okuyup bütün yön-

leriyle anlamaya çalıĢmıyoruz maalesef. 

Yazarına, yayınevine, hatta baskı sayısına 

olan takıntımız; önyargılarımız eserin 

kendisini gölgede bırakıyor. Kitabı hiç sa-

tın almadan, kitapla hiç karĢılaĢmadan da 

onunla ilgili övgülerimiz veya yergileri-

miz cebimizde hazır bekliyor.  

 

Parçada eleĢtirilen durum aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Toplumda okuma alıĢkanlığının oluĢ-

mamıĢ olması 

B) Kitap okumayan bireylerin iyi yerlere 

gelmemesi 

C) EleĢtirilen yazarların aslında çok iyi 

yazmıĢ olmaları 

D) Kitap eleĢtirisi yaparken objektif dav-

ranılmaması 

E) Kitapların edebi değerlerinin gittikçe 

azalması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82. (abc) üç basamaklı ve (ab)  iki basamaklı 

doğal sayılardır.  

 

(𝐚𝐛𝐜) − (𝐚𝐛) = 𝟐𝟑𝟒 olduğuna göre       

𝐚+ 𝐛+ 𝐜 toplamının alabileceği en bü-

yük değer aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

 A)14 

 B) 15 

 C) 16 

 D)17 

 E) 18  

 

 83. Eni 204 m ve boyu 680 m olan dikdörtgen 

Ģeklindeki bir tarla kare Ģeklinde eĢ parsel-

lere bölünüyor.  

 

Parseller en büyük alanlı olduğuna göre 

kaç tane parsel elde edilir? 

 

 A)20 

 B) 24 

 C) 28 

 D)30 

 E) 36 

 

 

 

 84. Bir iĢi Ali tek baĢına 9 saatte, AyĢe ise 

tek baĢına 18 saatte bitiriyor. Ġkisi bir-

likte 3 saat çalıĢtıktan sonra Ali iĢi bı-

rakıyor. Kalan iĢi AyĢe kaç saatte biti-

rir? 

 

 A)3 

 B) 6 

 C) 9 

 D)12 

 E) 15 

 

 

 

 85. Bir sepete 200 tane kahverengi veya beyaz 

renkte olmak üzere iki çeĢit yumurta ko-

nuluyor. Yolculuk sırasında kahverengi 

yumurtaların %10‟u, beyaz yumurtaların 

ise %20‟si kırılıyor. 

 

Sağlam kalan yumurtaların sayısı 172 

olduğuna göre baĢlangıçta sepette kaç 

tane beyaz yumurta vardır? 

 

 A)80 

 B) 90 

 C) 110 

 D)120 

 E) 130 
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 86. Yabancı dil bilmeyenlerin de olduğu 29 

kiĢilik bir grupta Ġngilizce bilenlerin sayı-

sı, Almanca bilenlerin sayısının 2 katıdır.  

 

Bu dillerden hiçbirini bilmeyenlerin sa-

yısı 7 ve her iki dili bilen 5 kiĢi olduğu-

na göre sadece Ġngilizce bilen kaç kiĢi 

vardır? 

 

 A)10 

 B) 12 

 C) 13 

 D)14 

 E) 15  

 

 

 

 

 

 

 

 87.  

 

 

 

 

 

 

ġekle göre ABC eĢkenar üçgen, B, F ve 

E doğrusal noktalar,  

 𝐁𝐅 ⊥  𝐀𝐂 ,  𝐁𝐃 ⊥  𝐄𝐃  ,  𝐀𝐅 = 𝟖 𝐛𝐫 

ve   𝐂𝐃 = 𝟐 𝐛𝐫 olduğuna göre  𝐅𝐄 = 𝐱  

kaç birimdir? 

 

 A)3 3 

 B) 5 

 C) 4 3 

 D)6 

 E) 7 

 

88.  

 

 

 

 

 

 

ġekle göre   𝐁𝐀 ⫽  𝐄𝐃 ,   𝐁𝐃 ⫽  𝐄𝐅,  

 𝐃𝐅 = 𝟔 𝐛𝐫 ve  𝐅𝐂 = 𝟐 𝐛𝐫 olduğuna 

göre  𝐀𝐃 = 𝐱  kaç birimdir? 

 

 A)8 

 B) 12  

 C) 16 

 D)24 

 E) 32 

 

 

89. Osmanlı Devleti’nin kuruluĢ devri fe-

tihleri kronolojik olarak düĢünüldü-

ğünde en son denetim altına alınan 

Anadolu beyliği aĢağıdakilerden hangi-

sidir? 

 

A) Aydınoğulları  

B) Germiyanoğulları  

C) Hamitoğulları 

D) Karesioğulları 

E) Ramazanoğulları 

 

90. Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili 

rejim denemeleri sırasında kurulan 

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuru-

cusu aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ali Fuad Cebesoy 

B) Fethi Okyar 

C) Fevzi Çakmak 

D) Rauf Orbay 

E) Refet Bele  
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91. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında tica-

rete büyük önem verilmiĢtir. Ticari haya-

tın geliĢmesi için kervansaraylar inĢa 

edilmiĢ, vergi politikaları, ulaĢım imkânla-

rı ve sigortacılık gibi alanlarda kapsamlı 

çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Bu dönemde ta-

rihi doğu-batı ticaret rotasının dıĢında 

Anadolu‟nun kuzey-güney hattında da ti-

caret hayatı canlandırmaya çalıĢılarak as-

keri seferler düzenlenerek Ģehirler denetim 

altına alınmıĢtır.  

 

AĢağıdakilerden hangisi Anadolu Sel-

çukluları tarafından fethedilen Ģehirler 

arasında yer almaz? 

 

A) Alanya 

B) Antalya 

C) Sinop 

D) Suğdak 

E) Trabzon 

 

92. And dağları üzerinde yer alan ve 2007 

tarihinden itibaren Dünyanın Yeni Yedi 

Harikası'ndan biri olarak adlandırılan 

Machu Picchu, aĢağıdaki ülkelerin 

hangisinde yer almaktadır? 

 

A) Arjantin 

B) Ekvador 

C) Meksika 

D) Peru 

E) ġili 

 

93. Güneydoğu Asya’nın yağıĢ rejimini 

oluĢturan, yaz ve kıĢ olmak üzere iki ti-

pi bulunan, bol yağıĢlı olarak bilinen ik-

lim tipi aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ekvatoral 

B) Muson 

C) Savan 

D) Step 

E) Tundra 

 

94. 1990‟lı yıllardan sonra dünyada geliĢen 

olaylar dolayısıyla bazı ülkeler dağılma 

sürecine girerek yeni ülkeler ortaya çık-

mıĢtır.  Bu süreçte eski adıyla Yugoslavya 

adıyla bilinen ülke de dağılarak bazı ülke-

ler bağımsızlığını ilan etmiĢtir.  

 

Buna göre aĢağıdaki ülkelerden hangisi 

eski Yugoslavya’dan ayrılan ülkelerden 

biri değildir? 

 

A) Arnavutluk 

B) Bosna Hersek 

C) Kosova 

D) Sırbistan 

E) Slovenya 

 

 

95.  “Referandum” kavramının tanımı aĢa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) VatandaĢların belirli süreler için köy, 

mahalle, belde, ilçe veya ilinin yerel 

hizmetlerini yerine getirmesi için yöne-

ticilerini seçmesi  

B) Milletvekillerini belirlemek üzere Ana-

yasa uyarınca dört yılda bir ülke gene-

linde serbest, eĢit, gizli, tek dereceli, 

genel oy, açık sayım ve döküm esasla-

rına göre, yargı organlarının yönetim 

ve denetimi altında yapılan seçim 

C) Anayasa değiĢikliği, yasaların kabulü 

gibi bazı önemli meselelerde halkın 

iradesini belirlemek amacıyla yapı-

lan oylama  

D) Ġki genel seçim arasında, türlü neden-

lerle boĢalan milletvekilliği, belediye 

baĢkanlığı ve bunun gibi seçimle geli-

nen yerler için yasalar uyarınca yapıl-

ması gereken seçim 

E) Genel seçimde aday gösterilecek kiĢile-

ri belirlemek için bir  partinin üyesi 

olan belli sayıdaki delegelerin katılı-

mıyla yapılan seçim 
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96.  

I. Ġstinaf 

II. Temyiz 

III. Ġtiraz 

 

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri 

Mahkeme tarafından verilen ara karar-

lar ile yargılamayı bitiren nihai karar-

ların hukuka uygun olmadığının düĢü-

nülmesi durumunda kararın yeniden 

gözden geçirilmesini sağlayan kanun 

yollarıdır? 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

97. AĢağıdak lerden hang s  399 sayılı Ka-

nun Hükmünde Kararname’de 

sözleĢmel  personel  ç n bel rlenen ya-

saklardan biri değ ld r?  

 

A) Sendika kuramaz.  

B) Herhangi bir greve katılamaz.  

C) S yas  part lere üye olamaz. 

D) ĠĢ sahiplerinden hediye kabul edemez. 

E) Toplu eylem ve hareketlerde buluna-

maz. 

 

98. Son yıllarda ülkemizde havacılık ve uzay 

araçları üretiminde yerli ve milli üretimler 

oldukça hız kazanmıĢtır.  

 

Bu amaçla ülkemizde üretilen ilk yerli 

mini insansız hava aracımızın adı aĢa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) Gökçen 

B) Gökmen 

C) Göktürk 

D) Gözcü 

E) Gözetmen 

 

99. 2020 yılında ilk kez BirleĢmiĢ Milletler 

75. Genel Kurul BaĢkanlığına bir Türk 

büyükelçi seçilmiĢtir.  

 

Bu isim aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Volkan Bozkır  

B) Uluç Özülker 

C) Özden Sanberk 

D) Faruk Kaymakçı 

E) Cem Duna 

 

 

 

100. Vatikan'ın internet üzerinden paylaĢ-

tığı dijital yazıtlarda daha önce gün 

yüzüne çıkmamıĢ 200'e yakın Ģiirinin 

bulunduğu divanı ortaya çıkan Türk 

mutasavvıfı ve halk ozanı aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Hacı Bayram-ı Veli 

B) Hacı BektaĢ-ı Veli 

C) Mevlana Celaleddin Rumi 

D) Seyyid Ġmadettin Nesimî 

E) Yunus Emre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BĠTTĠ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDĠNĠZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuĢmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı Ģekilde görevli-

lerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuĢmaları yasaktır. 

2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sıra-

sında birbirleriyle konuĢan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kim-

lik bilgileri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINAV ĠPTAL TUTANAĞI‟na yazılacak ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkıĢanla-

rı uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. 

3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görev-

liler oturduğunuz yerleri değiĢtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav ku-

rallarına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınavın baĢlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacak-

tır. Adaylar cevaplama iĢlemini erken tamamlamıĢ olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 

dakikası içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.  

5. Cevaplamaya geçmeden önce verilecek soru kitapçığının üzerinde size ayrılan yerlere adınız ve 

soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları 

toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksik 

çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem baĢlatılacaktır. 

6. Kitapçık türünü optik forma iĢaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma 

iĢaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iĢaretlemeler için koyu, siyah kur-

Ģun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. 

CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA ĠġARETLENECEKTĠR. Soru kitapçıkları üzerine 

yapılan iĢaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu 

sınav salonundan dıĢarı çıkarmaları yasaktır. 

10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alı-

nır ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez. 

11. Adayların her türlü delici ve kesici alet, ateĢli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep 

telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletiĢim sağlayan bluetooth ve 

benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broĢ ve diğer takılar, her 

türlü plastik, cam eĢya ve metal içerikli eĢyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü 

müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, 

açıölçer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranıĢta bulunanlar hakkında tu-

tanak tutulacak ve o kiĢilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim edi-

niz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem 

yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. 

   

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

  


