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A

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.	 Sınav	saat	10.00’da	başlayacaktır.	Sınav	başladıktan	sonra	ilk	30	dakika	dolmadan	dışarı	çıkmayınız.
2.	 Sınav	sırasında	sözlük,	hesap	cetveli	veya	makinesi,	çağrı	cihazı,	cep	telefonu,	telsiz,	radyo	gibi	elektro-

nik	iletişim	araçlarını	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	
etmeniz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

3. Başvuru	şartlarını	taşımadığınız	hâlde	sınava	girmeniz,	kopya	çekmeniz,	başka	adayın	sınav	evrakını	kul-
lanmanız,	geçerli	kimlik	belgenizi	ve	sınav	giriş	belgenizi	ibraz	edemediğiniz	durumlarda	sınavınız	geçersiz	
sayılacaktır.

4.	 Sınavın	değerlendirilmesi	aşamasında,	bilgisayar	ortamında	yapılan	kopya	analizinde	ikili	veya	toplu	kop-
ya	tespiti	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

4. GRUP
ŞOFÖR

Adı ve Soyadı : .....................................................	
T.C. Kimlik No : .....................................................

ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Atama Yapılacak Görevin Niteliği 100 110

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.	 Cevap	kâğıdınızdaki	bilgilerin	doğruluğunu	kontrol	ediniz	ve	cevap	kâğıdınızı	mürekkepli	kalemle	imzala-

yınız.
2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru 

kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini 
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu	durumu	salon	görevlilerine	bildirmediğiniz	ya	da	geç	bildirdiğinizde	tüm	
sorumluluk	size	ait	olacaktır.

3. Kitapçık	türünüzü	cevap	kâğıdınızdaki	ilgili	alana	kodlayınız.	Değerlendirme	işlemleri	cevap	kâğıdındaki	
kodlamalara	göre	yapıldığından,	eksik	ya	da	hatalı	kodlamalarda	sorumluluk	size	ait	olacaktır.

4.	 Cevap	kâğıdı	üzerinde	kodlamalarınızı	kurşun	kalemle	yapınız.
5.	 Değiştirmek	 istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	örselemeden	temizce	siliniz	ve	yeni	

cevabınızı	kodlayınız.
6.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	sağlayınız.
7.	 Soru	kitapçığınızın	ön	yüzündeki	ilgili	yerlere	ad,	soyad	ve	T.C.	kimlik	numaranızı	yazınız.
8.	 Her	sorunun	DÖRT	seçeneğinden	sadece	biri	doğrudur.	Doğru	seçeneği,	cevap	kâğıdınızın	ilgili	sütununa	

soru	numarasını	dikkate	alarak	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kodlayınız.	Soru kitapçığı üzerinde yapı-
lan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

9.	 Yanlış	cevaplarınız	dikkate	alınmadan	sadece	doğru	cevaplarınız	üzerinden	puanlama	yapılacaktır.
10.	Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları,	yanınızda	götürmek	amacıyla	kaydetmeyiniz;	hiçbir	şekilde	dışa-

rı	çıkarmayınız.
11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
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ŞOFÖR A
1.    I. İnsan haklarına saygılı olması

 II. Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması
III. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti 

olması

T.C. Anayasası’na göre, yukarıdakilerden 
hangileri Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerin-
dendir?

A) I ve II   B) I ve III
C) II ve III   D) I, II ve III

2.  T.C. Anayasası’na göre “egemenlik”le ilgili 
aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
B) Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir 

kişiye bırakılamaz.
C) Türk Milleti, egemenliğini yalnızca Bakanlar 

Kurulu kanalıyla kullanır.
D) Hiçbir kimse kaynağını Anayasa´dan almayan 

bir Devlet yetkisi kullanamaz.

3.  T.C. Anayasası’na göre kişi hürriyeti ve güven-
liği kapsamında tutuklanan kişi, tutulma yerine 
en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli 
süre hariç toplu olarak işlenen suçlarda en çok 
ne kadar zaman içinde hâkim önüne çıkarılır?

A) Yirmi dört saat B) Kırk sekiz saat
C) Üç gün   D) Dört gün

4.  T.C. Anayasası’na göre seyahat hürriyeti, aşa-
ğıdaki hangi amaçla kanunla sınırlanabilir?

A) Ekonomik gelişmeyi sağlama amacıyla
B) Suç soruşturma ve kovuşturması amacıyla
C) Sosyal gelişmeyi sağlama amacıyla
D) Kamu mallarını koruma amacıyla

5.  T.C. Anayasası’na göre süreli ve süresiz yayın 
hakkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma 
ve mali teminat yatırma şartına bağlıdır.

B) Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, 
mali kaynakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili 
esaslar kanunla düzenlenir.

C) Süreli yayın çıkarabilmek için kanunun gös-
terdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen 
yetkili merciye verilmesi yeterlidir.

D) Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu tüzelki-
şilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve 
imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır.

6.  “Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden 
başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi 
kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir 
merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı 
yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.”

T.C. Anayasası’na göre yukarıda, kişinin hak-
ları ve ödevleri ile ilgili hükümlerden hangisi 
açıklanmıştır?

A) İspat hakkı
B) Hak arama hürriyeti
C) Kanuni hâkim güvencesi
D) Suç ve cezalara ilişkin esaslar

7.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi 
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevlerdendir?

A) Vergi ödevi
B) Vatan hizmeti
C) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı

8.  T.C. Anayasası’na göre kaç yaşını dolduran 
her Türk milletvekili seçilebilir?

A) On sekiz B) Yirmi
C) Yirmi bir  D) Yirmi beş
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ŞOFÖR A
9.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-

gisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve 
yetkilerinden değildir?

A) Hükûmeti kurmak üzere Başbakanı atamak
B) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek
C) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
D) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hük-

münde kararname çıkarma yetkisi vermek

10.  T.C. Anayasası’na göre gensoru önergesi, en 
az kaç milletvekilinin imzasıyla verilir?

A) On beş  B) Yirmi
C) Yirmi beş D) Otuz

11.  Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 
Anadolu’yu işgal eden aşağıdaki devletlerden 
hangi ikisine karşı cephe açılmıştır?

A) Fransa - Yunanistan
B) İtalya - İngiltere
C) İngiltere  - Fransa 
D) Yunanistan - İtalya

12.  Aşağıdaki kanunlardan hangisi eğitimle ilgilidir?

A) Soyadı Kanunu
B) Medeni Kanun
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

13.  Ülkemizde bir dönem ekonomik model olarak 
uygulanmış olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Devletçilik B) Halkçılık
C) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik

14.  Millî güvenliğin sağlanması ve korunması konu-
sunda Bakanlar Kurulu ile Millî Güvenlik Kuru-
lunun sorumluluklarının Anayasa ve kanunlarla 
belirlenmiş olması, “Millî Güvenlik” kavramının 
hangi yönünün bulunduğunu gösterir?

A) Siyasi  B) Hukuki
C) Sosyal  D) Ekonomik

15.  Büyük Atatürk’ün emri ile “Yüksek Müdafaa 
Meclisi” adıyla kurulan kuruluş, günümüzde 
faaliyet gösteren aşağıdaki hangi teşkilatın 
görevlerini yapmıştır?

A) Millî Güvenlik Kurulu
B) Millî Savunma Bakanlığı
C) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
D) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

16.  “Bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana 
hizmetleri yürütmek üzere bakanlığa bağlı 
olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde 
ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçe-
li kuruluşlardır.” ifadesiyle aşağıdaki kuruluş-
lardan hangisinin nitelikleri açıklanmıştır?

A) Bağlı kuruluş B) İlgili kuruluş
C) Mesleki kuruluş D) Hizmetsel kuruluş

17.  Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda, 
şeflikler ilgili hizmet biriminin teklifi üzerine 
aşağıdakilerden hangisinin onayı ile kurulur?

A) Müsteşarlık B) Başbakanlık
C) Bakanlık D) Genel Müdürlük

18.  Aşağıdakilerden hangisi, bakanlık merkez teş-
kilatını oluşturan hiyerarşik birimler arasında 
yer almaz?

A) Müsteşarlık B) İl Müdürlüğü
C) Daire Başkanlığı D) Şube Müdürlüğü
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ŞOFÖR A
19.  Aşağıdakilerden hangisi, il idaresini oluşturan 

bölümlerden biri değildir?

A) Vali
B) İl İdare Kurulu
C) Belediye Başkanı
D) İl İdare Şube Başkanları

20.  Sermayesinin % 50’den fazlası iktisadi devlet 
teşekkülü veya bir kamu iktisadi kuruluşuna 
ait işletme veya işletmelerden oluşan anonim 
şirketlere ne denir?

A) İşletme
B) Bağlı ortaklık 
C) Müessese
D) Kamu iktisadi teşebbüsü

21.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
kadın memura çoğul gebelik hâlinde verilen 
analık izni süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğumdan önce on, doğumdan sonra sekiz 
olmak üzere toplam on sekiz hafta

B) Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz 
olmak üzere toplam on altı hafta

C) Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra yedi 
olmak üzere toplam on beş hafta

D) Doğumdan önce yedi, doğumdan sonra altı 
olmak üzere toplam on üç hafta

22.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
disiplin cezalarına karşı itirazda süre, kararın 
ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?

A) Üç B) Beş C) Yedi D) On

23.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi memurların sosyal 
haklar ve yardımlarından değildir?

A) Doğum yardımı ödeneği
B) Fazla çalışma ücreti 
C) Yeniden işe alıştırma
D) Cenaze giderleri

24.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
“Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memuru-
nun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka 
hakları elinden alınamaz.” şeklinde ifade edilen 
husus aşağıdaki genel haklardan hangisidir?

A) Kovuşturma ve yargılama
B) Uygulamayı isteme hakkı
C) Çekilme
D) Güvenlik

25.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 
aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna 
“aylıktan kesme” disiplin cezasının verilmesi-
ni gerektiren fiil ve hâllerdendir?

A) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek 
B) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek
C) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya 

hareketle sataşmak 
D) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri 

eşyayı kaybetmek

26.  Bu âlemin gül bahçesine girdim. Gülleri feleğin 
güneşinden daha parlaktı. Her yanında göz gör-
medik, el değmedik daha neler neler vardı. Ama 
bu bahçedeki güllerin dikeni sayısızdı. Bunları 
görünce diyorum ki şiire yeni başlayan gencecik 
şairlerin işi gerçekten zor.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması B) Ünsüz düşmesi
C) Ünsüz sertleşmesi D) Ünlü daralması
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ŞOFÖR A
27.  Richard Wagner ( ) operalarının konusunu kendi 

yazan bir sanatçıydı. Güzel sanatların hepsini 
birbirine karıştırarak başarılı eser verenlerin en 
yücesi Wagner’dir belki de ( ) Sanatları birbiri-
ne karıştırdı diye ( ) dört operalık bir bütün olan 
Tetralogya’yı görmezden mi geleceğiz ( )

Bu cümlede yay ayraç ( ) ile gösterilen yerlere 
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden 
hangileri getirilmelidir?

A) (,) (;) (;) (?)  B) (;) (,) (,) (…)
C) (;) (,) (;) (?)   D) (,) (.) (,) (?)

28.  Öğretmen, yetiştirmek istediği öğrencilerine hayat 
boyu değer verecekleri, tekrar tekrar okuyacakları 
güzel metinler okutmalıdır.

Bu cümlenin ögelerinin dizilişi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Özne / Zarf tümleci / Nesne / Yüklem
B) Dolaylı tümleç / Nesne / Özne / Yüklem
C) Özne / Dolaylı tümleç / Nesne / Yüklem
D) Nesne / Dolaylı tümleç / Özne / Yüklem

29.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre 
diğerlerinden farklıdır?

A) Gördüğümüz bitkin, yorgun adamlar merak 
edip yüzümüze bakmıyorlardı.

B) Bütün yaz tatilimiz gelen misafirleri ağırlamak-
la geçti.

C) Cömertçe harcanan suyu emen yeşillikler 
daha bir güzelleşmişti.

D) Koca dairede kendilerinden başka hiç kimse 
kalmamıştı.

30.  Herhangi bir konu, olay ya da sorunla ilgili ola-
rak yapılan araştırma ve incelemenin sonuçları-
nı belirtmek, varılan sonuçlarla ilgili değerlendir-
meyi bildirmek için yazılan yazılara ne denir?

A) Rapor  B) Tebliğ C) Bildiri  D) Mazbata

31.  Müsteşar Ali Bey makam aracı ile resmî bir 
toplantıya yetişmek için havaalanına gitmekte-
dir. Uçağı kaçırma endişesi ile makam şoförüne 
“gaza bas, gerekirse kırmızı ışıkta geç” talimatı-
nı vermiştir. Müsteşar Ali Bey’in bu hareketi aşa-
ğıdaki hangi etik dışı bir davranışa örnektir?

A) Kamu hizmetlerinin kullanımında savurganlık
B) Yasa dışı nüfuz kullanımı (Kanunsuz emir)
C) Takdir yetkisinin kullanımında kişisel çıkar 

sağlama
D) Görev ve yetkilerini menfaat sağlamak ama-

cıyla kullanma

32.  Kamu görevlilerinin gerçek veya tüzel kişilere 
karşı aşağıdaki hangi muamele ve uygulamala-
rı hizmet kayırmacılığı olarak nitelendirilmez?

A) Ayrıcalık göstermek
B) Öncelik vermek
C) Tarafsız olmak
D) Eşit mesafede olmamak

33.  Aşağıdaki davranışlardan hangisi bir çıkar 
çatışması türü değildir?

A) Emekli bir hastane görevlisinin sıra numarası 
veya randevu almadan muayene olması

B) Belediyede görevli bir kömür dağıtıcısının 
hemşehrilerine öncelik vermesi

C) Bir doktorun hastanede yapacağı ameliyatlar-
dan önce hastalarını özel muayenehanesine 
yönlendirmesi

D) Bir hastanın kendisine güler yüzlü davranan 
bir hemşireye taburcu olduktan sonra pasta 
alması

34.  Kamuda yapılan yolsuzluk iddialarını ortaya çı-
karmak için yapılan çalışmalarda, aşağıdakiler-
den hangisine en çok dikkat edilmesi gerekir?

A) Çabukluk B) Gizlilik
C) Açıklık   D) Tasarruf
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35.  İnsanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” 

belirlemede yardımcı olan kılavuz değerlere, 
ilkelere ve standartlara ne ad verilir?

A) Ahlak   B) Kanun
C) Gelenek D) Etik

36.  Bir örgütle kamu kuruluşu arasında karşılıklı 
anlayışın kurulması amacını taşıyan, önceden 
düşünülüp tasarlanmış planlı ve sürekli çaba-
lara ne denir?

A) Halkla ilişkiler  B) Halk eğitimi
C) Pazarlama  D) Reklamcılık

37.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin te-
mel ilkelerindendir?

A) Dürüstlük  B) Hoşgörü
C) Liyakat   D) Bilgi verme

38.  Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkiler 
olayının temelindeki iletişimin gerçekleşebil-
mesi için bulunması gereken unsurlardan biri 
değildir?

A) Kaynak   B) Mesaj
C) Alıcı  D) Reklam

39.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin kamu 
yönetimindeki amaçları arasında yer almaz?

A) Halka, bir malı tanıtmak ve satışını arttırmak
B) Halkta yönetime karşı olumlu davranışlar 

yaratmak
C) Halkı aydınlatmak ve onlara çalışmaları be-

nimsetmek
D) Kararların isabet derecesini arttırmak için 

halktan bilgi almak

40.  Halkla ilişkiler çalışmalarında aşağıdaki aşa-
maların hangisinde nereye, nasıl, hangi ma-
liyetle, hangi sürede, kiminle nasıl ulaşılmak 
istenildiğine karar verilir?

A) Bilgi toplama  B) Değerlendirme
C) Planlama  D) Uygulama

41.  Aşağıdakilerden hangisi 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile-
rek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Adalet Ba-
kanlığının ana hizmet birimlerinden değildir?

A) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 
B) İdari İşler ve Yazışmalar Genel Müdürlüğü
C) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
D) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

42.  Aşağıdakilerden hangisi 2992 sayılı Adalet 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile-
rek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Avrupa 
Birliği Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

A) Bakanlığın görev alanına giren konularda 
uluslararası antlaşma ve belgelerle ilgili olarak, 
gerektiğinde Bakanlığın diğer ilgili birimlerine de 
danışarak görüş bildirmek; yapılan çalışmalara 
ve görüşmelere katılmak; bu antlaşma ve belge-
leri Türkçeye çevirmek veya çevirtmek, derle-
mek, arşivlemek; bunları ve yurt dışı faaliyetlere 
ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın 
ilgili birimlerine ve diğer kuruluşlara iletmek

B) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hük-
münde kararname taslaklarının Başbakanlığa 
gönderilmeden önce, Türk hukuk sistemine ve 
kanun tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu 
konularda görüş bildirmek

C) Uluslararası hukuk ve insan hakları konusunda-
ki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışma-
lara katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtıl-
ması için ilgili kurum ve birimleri bilgilendirmek

D) Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla 
ilgili istatistik bilgilerin belirlenmesi, toplanma-
sı, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile 
ilgili hizmetleri yürütmek
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43.  Aşağıdakilerden hangisi 2992 sayılı Adalet 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri-
lerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Adalet 
Bakanlığının merkez kuruluşundaki danışma 
ve denetim birimlerindendir? 

A) Eğitim Dairesi Başkanlığı
B) Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı
C) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
D) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

44.  2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun’a göre yurt dışı sürekli görev süresi 
kaç yıldır?

A) 3 B) 5  C) 7 D) 10

45.  2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun’a göre yurt dışı sürekli görev süresi 
kaç yıla kadar uzatılabilir?

A) 7 B) 5 C) 3 D) 1

46.  2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun’a göre yurt dışı sürekli görev süresi 
hangi makamın onayı ile uzatılabilir? 

A) HSYK
B) Adalet Bakanı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) Adalet Bakanlığı Müsteşarı

47.  2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun’a göre Adalet Bakanlığı, diğer bakanlık-
ların hizmet alanına giren konulara ilişkin faa-
liyetlerinde, hangi organca belirlenen esaslar 
çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve 
gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlamak-
tan sorumludur?

A) HSYK
B) Başbakanlık
C) Dışişleri Bakanlığı
D) Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı

48.  “...., yetki devreden amirin sorumluluğunu 
kaldırmaz.”

2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun’a göre yukarıda boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İmza devri B) Yetki genişliği
C) Yetki devri D) Yetki gaspı

49.  “Bakanlıkça özel olarak servis hizmetinde kullanıl-
mak üzere tahsis edilenlerin dışındaki taşıtların, 
.......  olarak kullanılmaması ve taşıtların resmî 
hizmetin yerine getirilmesi amacıyla kullanımında 
birimler arasında hizmet ayrımı yapılmaması”

Resmî Taşıt Kullanımı Konulu Adalet Bakanlığı 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 129/1 
sayılı Genelgesi’nde geçen yukarıdaki talimat-
ta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 

A) hizmet aracı
B) nakil aracı 
C) personel servis aracı
D) kamu aracı
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50.  Resmî Taşıt Kullanımı Konulu Adalet Bakan-

lığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 
129/1 sayılı Genelgesi’ne göre, aşağıdakiler-
den hangisi kamu taşıtlarının kullanımında 
Taşıt Kanunu ile buna ilişkin mevzuat hüküm-
lerine uyulup uyulmadığını takiple sorumlu 
tutulan makamlardan değildir?

A) Bölge adliye mahkemesi başsavcıları
B) Vergi mahkemesi başkanları
C) Cumhuriyet başsavcıları
D) Sulh ceza hâkimleri

51.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre 
Anayasa Mahkemesine ilişkin aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Anayasa Mahkemesi yirmi iki üyeden kurulur.
B) Anayasa Mahkemesi üyeleri asli görevleri dı-

şında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.
C) Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli 

oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
dört yıl için bir başkan ve iki başkanvekili seçi-
lir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

D) Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun 
hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasa’ya şekil ve 
esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve 
bireysel başvuruları karara bağlar.

52.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre askerî 
yargıya ilişkin aşağıda verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?  

A) Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin 
mahkemeleri tarafından yürütülür.

B) Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her 
halde askerî yargıda görülür.

C) Askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri, 
asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar 
ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik 
hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri 
suçlara ait davalara bakmakla görevlidir.

D) Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, 
askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık 
görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bu-
lundukları komutanlıkla ilişkileri, mahkemelerin 
bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına 
göre kanunla düzenlenir.

53.  Anayasa Mahkemesinin kararlarına ilişkin aşa-
ğıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar kesin 
olmayıp, eğer bir hak ihlali varsa bireysel baş-
vuru yoluna gidilebilir. 

B) Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal 
kararları gerekçesiz olarak açıklanır.

C) Anayasa Mahkemesi kararları Resmî 
Gazete’de hemen yayımlanır ve yürütme 
dışında yasama ve yargı organlarını, idare 
makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

D) İptal kararları geriye yürümez.

54.  5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Gö-
rev ve Yetkileri Hakkında Kanun’a göre hukuk 
mahkemelerine ilişkin söylenenlerden hangisi 
yanlıştır?

A) Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek 
hâkimlidir.

B) Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye 
hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan 
diğer hukuk mahkemeleridir.

C) Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, bulun-
dukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli 
yönden bağlanan ilçelerin idari sınırlarıdır.

D) Sulh hukuk mahkemeleri, asliye hukuk mah-
kemelerinin görevleri dışında kalan ve özel 
hukuk ilişkilerinden doğan her türlü dava ve 
işler ile kanunların verdiği diğer dava ve işlere 
bakar.

55.  Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı 
kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda 
hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları 
almak, işleri yapmak ve bunlara karşı yapılan 
itirazları incelemek amacıyla kurulan mahke-
meler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sulh Hukuk Mahkemesi
B) Sulh Ceza Mahkemesi
C) Sulh Ceza Hâkimliği
D) Asliye Ceza Mahkemesi
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56.  5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 

ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Gö-
rev ve Yetkileri Hakkında Kanun’a göre; adli 
yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve 
kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapı-
lacak başvuruları inceleyip karara bağlamakla 
görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bölge Adliye Mahkemesi
B) Bölge İdare Mahkemesi
C) Sulh Ceza Hâkimliği
D) Asliye Ceza Mahkemesi

57.  2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kurulu-
şu ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre; aynı 
yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi 
mahkemesinin faaliyet gösterdiği hâllerde, 
özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı 
takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıy-
la, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate 
alınarak, mahkemeler arasındaki iş bölümü 
hangi makam veya makamlarca belirlenebilir?

A) Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından

B) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından
C) Adalet Bakanlığı tarafından
D) Başbakanlık tarafından

58.  Aşağıdakilerden hangisi, genel bütçeye, il özel 
idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim 
ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunla-
rın zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davala-
ra bakmakla görevli mahkemedir?

A) Danıştay 
B) İdare Mahkemesi
C) Vergi Mahkemesi
D) Sulh Hukuk Mahkemesi

59.  Aşağıdakilerden hangisi 2802 sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Kanunu’nda sayılan adalet komis-
yonlarının görevleri arasında değildir?

A) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar 
dışındaki adli ve idari yargı ile ceza infaz 
kurumları ve tutukevleri personelinin, ilk defa 
Devlet memurluğuna atanacaklardan merkezi 
sınavda başarılı olanların ilgili yönetmelik hü-
kümlerine göre düzenlenecek sözlü ve gerekti-
ğinde uygulamalı sınavlarını yapmak

B) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dı-
şındaki adli ve idari yargı ile ceza infaz kurum-
ları ve tutukevleri personelinin, hukuk fakültesi 
ve adalet meslek yüksekokulu mezunlarına 
öncelik tanımak kaydıyla başarılı olanların 
atanmalarını teklif etmek

C) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar 
dışındaki adli ve idari yargı ile ceza infaz 
kurumları ve tutukevleri personelinin, naklen 
veya hizmet gereği atamasını, ilgili mahkeme 
başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısının 
görüşünü alarak, yetki alanı içerisinde yapmak

D) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar dı-
şındaki adli ve idari yargı ile ceza infaz kurum-
ları ve tutukevleri personelinin, siyasal bilgiler 
fakültesi mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla 
başarılı olanların atanmalarını teklif etmek

60.  2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na 
göre adalet komisyonu, atamaları doğrudan 
Bakanlıkça yapılanlar dışındaki adli ve idari 
yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri 
personelinin geçici olarak görevlendirmesini, 
yetki alanı içerisinde ne kadar süre ile sınırlı 
olmak üzere yapabilir?

A) Üç ay B) Altı ay C) Bir yıl D) İki yıl

61.  Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının 
birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı 
dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan 
karayolu kısmına ne ad verilir?

A) Anayol  B) Tali yol
C) Bağlantı yolu D) Geçit yolu
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62.  Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı 

veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad 
verilir?

A) İşleten  B) Sürücü
C) Şoför  D) Araç sahibi

63.  Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik 
Kanunu’na göre işleten gibi sorumlu tutulan 
(farazi işleten) kişilerden birisidir?

A) Araç sahibi
B) Aracın mülkiyeti muhafaza kaydıyla alıcısı
C) Motorlu araçla ilgili mesleki faaliyetlerde bulu-

nan kişiler 
D) Aracın uzun süreli kiracısı, ariyet alanı ya da 

rehin alanı

64.  Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurul yılda iki defa olağan gündemle toplanır.
B) Kurulun sekreterya görevi Emniyet Genel 

Müdürlüğünce yapılır.
C) Başbakanın veya görevlendireceği Başbakan 

Yardımcısının başkanlığında toplanır.
D) Kurulun çalışmasına ilişkin esas ve usuller, 

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönet-
melikle belirlenir.

65.  Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel 
Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi 
değildir?

A) Karayollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri 
almak veya aldırmak

B) Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki 
projeleri incelemek ve onaylamak

C) Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını 
tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek 

D) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sı-
navlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika 
verilmesini sağlamak

66.  Aşağıdakilerden hangisi belediye trafik birim-
lerinin görev ve yetkilerinden birisidir?

A) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak 
veya yapılmasını sağlamak

B) Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak 
veya yaptırmak ve denetlemek

C) Köy yollarında trafik düzeni ve güvenliği 
açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri 
yaparak, tedbir almak ve aldırmak

D) Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini 
düzenleyen trafik genel eğitim planı hazır-
lamak ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak 
uygulamak

67.  Aşağıdakilerden hangisi il ve ilçe trafik komis-
yonlarının görev ve yetkilerinden birisidir?

A) Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak 
çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak 
ve denetlemek 

B) Belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırı-
lacak yolcu taşıtlarının, çalışma şekil ve şart-
ları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını 
tespit etmek

C) Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzün-
den trafik kazalarının vukubulduğu yerlerde 
tedbirler almak

D) Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik 
ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak

68.  Aşağıdakilerden hangisi hem tescil işlemleri-
ni yapmaya hem de belge ve plaka vermeye 
yetkili kuruluşlardan birisi değildir?

A) TÜVTÜRK
B) Motorsuz taşıtlardan gerekli görülenler için, 

belediyeler 
C) Raylı sistemle çalışan araçlar için, ait olduğu 

kuruluşlar
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçlar için, Türk 

Silahlı Kuvvetleri
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69.  Sürücü belgesi alabilmek için aranan şartlara 

ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur?

A) Önceden verilmiş farklı sınıf bir başka sürücü 
belgesinin bulunmaması

B) Öğrenim durumu itibarıyla en az ortaöğretim 
düzeyinde eğitim almış olmaları

C) İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarınca müştereken 
çıkarılacak yönetmelikte belirlenen yaş ve 
deneyim şartlarını taşımaları

D) Sürücü kurslarındaki eğitimlerini tamamlayıp 
sürücü sınavlarını başararak, motorlu taşıt 
sürücüsü sertifikası almış olmaları

70.  Sürücüler;
  I. Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından 

sürmek
 II. Çok şeritli yollarda, yol ve trafik durumuna 

göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek
III. İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha 

fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kam-
yonet ve otobüs dışındaki araçları, geçme ve 
dönme dışında en sağ şeridi izlemek 

zorundadırlar.

Karayollarındaki trafik akışı için söylenen yu-
karıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II  B) II ve III 
C) I ve III  D) I, II ve III

71.    I. İtfaiye araçları 
 II. Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta 

taşıyan araçlar
III. Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet 

ve asayişi korumak için acele olay yerine giden 
zabıta araçları

IV. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum 
hizmetlerinde görevli bulunan araçlar

Yukarıdaki araçların geçiş üstünlüğüne göre 
sıralanmış hâli aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

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

72.  Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin trafik 
kazalarında asli kusurlu sayıldığı hâllerden 
birisi değildir?

A) Arkadan çarpma
B) Şeride tecavüz etme
C) Emniyet kemeri takmama
D) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama

73.  Motorlu araç kazalarından doğan maddi zarar-
ların tazminine ilişkin talepler için öngörülen 
zaman aşımı süresi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) 2 ve 10 yıl B) 2 ve 5 yıl
C) 1 ve 5 yıl D) 1 ve 3 yıl

74.  Aşağıdaki durumlardan hangisinde sürücüle-
rin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir?

A) Bir yıl içinde toplam 100 ceza puanının doldu-
rulması

B) Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanının doldu-
rulması 

C) Aynı yıl içinde ikinci defa 100 puanının doldu-
rulması

D) Bir yıl içinde dört defa 100 ceza puanının 
doldurulması

75.  Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş 
olanlara sınav sonucu sertifika vermek, trafik 
ile ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak üzere 
kamu kurumları ile diğer hakiki ve hükmi şa-
hıslara ilgili mevzuatına göre sürücü kursları 
açma iznini kim verir?

A) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) İçişleri Bakanlığı
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76.  Karayolları Trafik Yönetmeliği, aşağıda verilen 

konulardan hangisinde esas, usul, şekil ve 
şartlara ait hükümleri kapsamaz?

A) Karayolundan faydalananların hak ve yüküm-
lülükleri ile eğitimi

B) Araçların tescili sırasında alınacak vergi ve 
harçları

C) Trafikle ilgili kurallar ve bunların uygulanması
D) Trafiğin düzenlenmesi ve denetimi

77.  Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin 
can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak 
şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı 
olmamalarına ne ad verilir?

A) Geçiş hakkı B) Geçiş üstünlüğü
C) Geçiş yolu D) Ekspres geçiş

78.  İnsan veya eşya taşımalarında, araçların in-
dirme, bindirme, yükleme, aktarma yaptıkları 
ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, 
şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlan-
dığı yerlere ne ad verilir?

A) Servis istasyonu B) Duraklama yeri
C) Park yeri D) Terminal

79.  Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı taşıtlar-
dan biri değildir?

A) Ambulans B) Cenaze aracı
C) Zırhlı araç D) Ticari taksi

80.  L sınıfındaki araçların azami hızı kaç km/s’tir?

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75

81.  En az dört tekerlekli ve yük taşımasında kulla-
nılan motorlu araçlar hangi sınıfa girer?

A) L B) M C) N D) O

82.  Gövdesi yan pencere arasından bir direkle bö-
lünmüş veya bölünmemiş olarak kapatılmış, 
sabit ve sert tavanlı, bununla birlikte tavanının 
bir kısmında açılabilme özelliği olabilen, sürü-
cüden başka en az 3 oturma yeri ve en az iki 
sırası bulunan, arka kapağı açılabilen, 2 veya 
4 kapılı, 4 veya daha fazla pencereli otomobil-
lere ne ad verilir? 

A) AA Sedan B) AB Heçbek
C) AC Steyşın Vagon D) AD Kupe

83.  Karayollarında trafiğin akışı ve karayolunun 
kullanılması ile ilgili genel esaslardan hangisi 
doğru değildir?

A) Karayollarında trafik sağdan akar.
B) Gidişe ayrılan yol bölümünün en son şeridini 

sürekli işgal edilmez.
C) Şerit değiştirmeden önce, girecek şeritte sürü-

len araçların güvenle geçişi beklenir.
D) Kavşaklara yaklaşırken; yerleşim yerlerinde 

50, yerleşim yerleri dışında 110 metre mesafe 
içinde ve kavşaklarda şerit değiştirilmez.

84.  Görevli kişilerin trafiği yönetme hareketleri ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Görevli kişinin bir kolunu dik olarak yukarıya 
kaldırması; yeterli güvenlikte duramayacak sü-
rücüler ile kavşağa yeni girmiş olan ve kavşak 
içinde bulunan sürücüler dışında, tüm karayo-
lunu kullananlar için DUR emridir.

B) Görevli kişinin kolunu veya kollarını yatay ola-
rak yana uzatması; kol veya kolların belirttiği 
doğrultuyu kesen yönlerden gelenler için DUR 
emridir.

C) Görevli kişi işaretini yaptıktan sonra kollarını 
indirmiş olması evvelce verilmiş olan emri 
değiştirdiği anlamına gelir.

D) Görevli kişinin kırmızı ışığı sallaması, ışığı 
yönelttiği doğrultudaki karayolunu kullananlar 
için DUR emridir.
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85.  Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yapı-

lan tespit sonucunda kaç promilin üzerinde 
alkollü olduğu tespit edilen ve 2918 sayılı 
Kanun’un 48. maddesine göre işlem yapılan 
sürücüler, haklarında ayrıca 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nun 179. maddesinin üçüncü 
fıkrası hükümlerine göre adli işlem yapılmak 
üzere mahalli zabıtaya teslim edilir?

A) 0,50 B) 0,75 C) 1,00 D) 5,00

86.  Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami 
ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri 
ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve 
taşıma kapasitesi şoförü dâhil 9 kişiyi geçen 
araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir 
süre içinde; toplam olarak kaç saatten fazla 
araç sürmeleri yasaktır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

87.  Karayolları Trafik Kanunu’nda ve Karayolları 
Trafik Yönetmeliği’nde yazılı kayıt ve şartlar 
dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yol 
durumlarına göre römorksuz araç cinsleri için 
saatteki asgari ve azami hız sınırları aşağıdaki-
lerden hangisinde yanlış olarak belirtilmiştir?

A) Motorlu bisiklet yerleşim yeri içinde 30, otoyol-
da 50

B) Otomobil yerleşim yeri içinde 50, otoyolda 120
C) Minibüs yerleşim yeri içinde 50, otoyolda 100
D) Çekici yerleşim yeri içinde 50, otoyolda 90

88.  Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı tra-
fik aşağıdaki durumlardan hangisinde zabıtası, 
bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde ise 
genel kolluk tarafından düzenlenmez?

A) Taraflardan herhangi birinin sürücü belgesinin 
bulunmaması

B) Kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait 
eşyaya zarar verilmiş olması

C) Sağlık Bakanlığına ait ambulans da dâhil 
olmak üzere kazaya karışan araçlardan her-
hangi birinin kamu kurum veya kuruluşuna ait 
olması 

D) Taraflardan herhangi birinin sürücü belgesinin 
kullandığı araç cinsi için yeterli olmaması

89.    I. Trafik Polisi
 II. Jandarma Trafik
III. Cumhuriyet Savcısı

Yukarıda verilenlerden hangileri trafik kazala-
rına el konulmasında yetkilidir?

A) Yalnız II  B) I ve II 
C) II ve III   D) I, II ve III

90.  Karayolunun trafiğe kapanmasına ölümlü veya 
ölümle sonuçlanabilecek şekilde yaralanmalı 
bir kazaya neden olmuş ve bu kaza can, mal 
ve trafik güvenliğini etkiliyor ve başka bir 
yoldan geçit verilemiyor ise; aşağıdakilerden 
hangisinin gecikeceğinin anlaşılması hâlinde, 
gerekli işaretleme ve tespitler yapılarak durum 
bir tutanakla tespit edildikten sonra yol trafiğe 
açılır?

A) Mahalli Polis B) Trafik Polisi
C) Jandarma Trafik D) Cumhuriyet Savcısı
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91.  Aşağıdakilerden hangisi trafik işaretleri tesi-

sinde devamlı göz önünde bulundurulacak 
kurallardan biri değildir? 

A) Trafik işaret levhalarının sayısının çok fazla 
olması her durumda hiçbir sorun yaratmaz. 

B) Trafik işaret levhaları rahatça tanınıp anlaşıl-
malıdır. 

C) Trafik işaret levhaları uygun yerlere konulma-
lıdır. 

D) Standart olmayan işaretler kullanılmamalıdır. 

92.    I. Genel asayiş bakımından gerekli durumlarda
 II. Trafik güvenliğinin sağlanması gerektiği du-

rumlarda
III. Herhangi bir sınırlama olmadan her durumda 

Trafiği düzenleme yetkisi olan kuruluş ve kişi-
ler de geçici olarak hangi hâllerde düzenleyici 
trafik işareti koymaya ve bunları kaldırmaya 
yetkilidir? 

A) Yalnız I  B) I ve II
C) II ve III  D) I, II ve III

93.  Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yer-
leştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı 
ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan 
trafik tertibatına ne ad verilir? 

A) Trafik işaret levhası B) Trafik işaretleri 
C) İşaretleme  D) Bordür

94.  Ayırıcı, ada, yaya yolu, bisiklet yolu gibi kara-
yolu bölümlerini taşıt yolundan ayıran, taşıt 
yoluna göre yükseltilmiş olarak tesis edilen, 
sayılan bu bölümlere araçların doğrudan 
çıkışını güçleştiren ve taşıt yolundaki trafiği 
yönlendiren sınırlayıcı tertibata ne ad verilir? 

A) Trafik işaret levhası B) Kenar taşı 
C) Trafik işareti D) Bordür 

95.  Trafik işaretlerinin standartları, anlam, nicelik 
ve nitelikleri ile karayoluna uygulama tekni-
ğinin esaslarını tespit ederek  Trafik İşaretleri 
Elkitabı hazırlayan kurum hangisidir?

A) Trafik Tescil Şube Başkanlığı
B) Emniyet Genel Müdürlüğü 
C) Karayolları Genel Müdürlüğü 
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

İl Müdürlüğü

96.  Karayolundan yararlananlara, trafik düzen 
ve güvenliğini sağlamak yönünden, uymaları 
gerekli olan, yasaklama, kısıtlama ve mecburi-
yetleri bildiren levhalara ne ad verilir?

A) Tehlike Uyarı İşaretleri
B) Trafik Tanzim İşaretleri
C) Bilgi İşaretleri
D) Duraklama ve Park Etme İşaretleri 

97.    I. Tehlike uyarı işaretleri- TT grubu
 II. Trafik tanzim işaretleri- T grubu
III. Duraklama ve parketme işaretleri- P

Yukarıda verilen trafik işaret levhaları ve 
bunların kısaltılmış şekli eşleştirmelerinden 
hangisi/hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız I   B) Yalnız II 
C) I ve II   D) II ve III 

98.  Bordür ve kenar taşı tipleri kim tarafından 
belirlenir? 

A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
B) Karayolları Genel Müdürlüğü 
C) İl Özel İdaresi 
D) Belediye 
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99.  İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yo-

lun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere oldu-
ğunu gösteren, bu ışık yandığında, emniyetle 
durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal 
geçişin yapıldığı, aksi hâlde yaya geçidi işgal 
edilmeden durulan trafik işaret ve levhasına 
ne ad verilir? 

A) Kırmızı ışık 
B) Yeşil Işık 
C) Sarı ışık 
D) Sesli veya yazılı ışıklar 

100.  Sürücülerin, gidiş yönlerine göre yapmak zo-
runda oldukları hareketleri göstermek amacıy-
la taşıt yolu üzerine yazılan yazılar ve çizilen 
işaretlere ne ad verilir?

A) Yazılar ve işaretler 
B) Kesik yol çizgisi 
C) Devamlı yol çizgisi
D) Park yasağı çizgileri 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kural-
lara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2.	Sınav	başladıktan	sonra	adayların	salon	görevlileri	ve	birbirleri	ile	konuşmaları,	kalem,	silgi	vb.	şeyleri	
istemeleri	yasaktır.	

3.	Adaylar	 sınav	 süresince,	 sınav	 giriş	 belgesi	 ile	 birlikte	 kimlik	 belgelerinden	 birini	 (nüfus	 cüzdanı,	
pasaport	veya	sürücü	belgesi)	masalarının	üzerinde	bulundurmak	zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim 
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

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.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

●	Soracağınız	bir	şey	var	mı?	Varsa	şimdi	sorunuz.
●	Sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.	
●	Başlama	zilini	bekleyiniz.
●	Hepinize	başarılar	dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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