
                                                                                    
 

BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

 

I. OTURUM 

A 
ADAYIN 

ADI : ………………………..…………………………………………. 

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

T.C. KİMLİK NUMARASI  : …………………………………………………………………... 

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

İMZA : ………………………..…………………………………………. 

*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. 

 

Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 120 (yüz yirmi) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 150 (yüz elli) dakikadır. 

3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 

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

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

işaret koymayınız. 

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

munda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 

7. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaret-

lemek yararınıza olabilir. 

8. Soru kitapçığındaki boş 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 Araştırma 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 peşinen kabullenmiş sayılır. 
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1. Aşağıdakilerden hangisi Neo-Klasik 

iktisat çerçevesinde bir malın değerinin 

nedeni ve ölçüsüdür? 

 

A) O malın üretiminin marjinal maliyeti 

B) O maldan elde edilen marjinal fayda 

C) O malın üretiminde kullanılan emek-

zaman miktarı 

D) O malın üretiminin alternatif maliyeti 

E) O malın piyasa talep miktarı 

 

 

 

 

 

 

2. Kardinal fayda teorisine göre bir malın 

talep eğrisinin negatif eğimli olmasının 

sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Azalan (marjinal) verimler yasası 

B) Azalan marjinal ikame oranı 

C) Azalan marjinal fayda yasası 

D) Eş marjinal fayda yasası 

E) Kayıtsızlık eğrisinin negatif eğimli ol-

ması 

 

 

 

 

 

 

3. “D, E ve F mal sepetleri için; tüketici E 

ve F mal sepetleri arasında kayıtsızsa 

bu sepetlerin farklı ağırlıklı ortalama-

sından oluşan F gibi farklı bir mal sepe-

ti tercih edilir.” cümlesi tüketici tercih-

lerinin hangi özelliğini açıklar? 

 

A) Bütünlük (Tamlık) 

B) Dışbükeylik 

C) Geçişlilik (Tutarlılık) 

D) Monoton artma (Doymazlık) 

E) Süreklilik 

 

4. Türkiye aşağıdaki uluslararası organi-

zasyonların hangisine üyedir? 

 

A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 

B) Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması 

C) Gelişmiş 10 Ülke (G-10) 

D) Nordik Konseyi 

E) Varşova Paktı 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yaşam boyu gelir hipotezine göre para 

arzındaki artış tüketim düzeyi ve men-

kul kıymet fiyatlarını sırasıyla nasıl et-

kiler? 

 

A) Artırır – Azaltır 

B) Artırır – Değiştirmez 

C) Artırır – Artırır 

D) Değiştirmez – Artırır 

E) Değiştirmez – Azaltır 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Toplam arz – toplam talep analizinde 

girdi fiyatlarında meydana gelen artış 

sonucu bir bütün olarak aşağıdakiler-

den hangisi ortaya çıkar? 

 

A) Deflasyon         

B) Depresyon 

C) Durgunluk               

D) Enflasyon            

E) Stagflasyon      
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7. Fayda fonksiyonu U=10X
0,4

Y
0,8

 biçiminde 

olan bir tüketici rasyonel davrandığında 

25 birim X malı tüketmektedir.  

 

Tüketici bütçesi 1500 ve Y malı fiyatı 4 

TL olduğuna göre X malı fiyatı aşağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) 10 

B) 15  

C) 20 

D) 25 

E) 30 

 

 

 

8. Yatay eksende telefonun, dikey eksende 

bilgisayarın olduğu bir durumda gelir 

tüketim eğrisi telefon eksenine paralelse 

bilgisayar için oluşturulan engel eğrisi-

nin şekliyle ilgili aşağıdakilerden hangi-

si doğrudur? 

 

A) Fiyat eksenine paraleldir. 

B) Fiyat eksenine diktir. 

C) Gelir eksenine diktir. 

D) Gelir eksenine paraleldir. 

E) Pozitif eğimlidir. 

 

 

9. İş gücünün ortalama ve marjinal ürü-

nüne (verimliliği) ilişkin aşağıdakiler-

den hangisi kesinlikle doğrudur? 

 

A) Ortalama ürün artıyorsa marjinal ürün 

de artıyordur. 

B) Ortalama ürün artıyorsa marjinal ürün 

azalıyordur. 

C) Ortalama ürün marjinal ürüne eşitse 

marjinal ürün maksimumdur. 

D) Ortalama ürün azalıyorsa marjinal ürün 

negatiftir. 

E) Ortalama ürün azalıyorsa marjinal ürün 

de azalıyordur.  

 

10.  

I. Q=4K+2L 

II. Q=2K
0,6

L
0,4

 

III. Q
0,5

=3K
0,8

+2L
0,8

 

IV. Q=min(K;L) 

V. Q=0,4K
0,8

L
0,6

 

 

Yukarıdaki fonksiyonların hangilerinde 

ölçeğe göre artan getiri koşulları geçer-

lidir? 

 

A) I ve II  

B) II ve III 

C) II ve V 

D) III ve IV  

E) III ve V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Bilgisayar ve tablet üreten rekabetçi bir 

firma için bu malları aynı tesiste üretti-

ğinde katlandığı toplam maliyet, ayrı 

ayrı tesislerde ürettiğinde katlanacağı 

toplam maliyetten büyükse böyle bir 

durumda aşağıdakilerden hangisi ge-

çerlidir? 

 

A) Negatif alan ekonomileri 

B) Negatif ölçek ekonomileri 

C) Negatif içsel ekonomiler 

D) Pozitif alan ekonomileri 

E) Pozitif ölçek ekonomileri 
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12. S biçiminde tipik bir üretim fonksiyo-

nuna sahip rekabetçi bir firma için kısa 

dönemde üretim miktarının artması 

aşağıdakilerden hangisine yol açar? 

 

 
Marjinal 

Maliyet 

Ortalama 

Değişken 

Maliyet 

Ortalama 

Sabit 

Maliyet 

A)  Artar. Artar. Artar. 

B)  
Önce azalır, 

sonra artar. 

Önce azalır, 

sonra artar. 
Azalır. 

C)  Artar. 
Önce artar, 

sonra azalır. 
Azalır. 

D)  
Önce azalır, 

sonra artar. 
Azalır. 

Önce artar, 

sonra azalır. 

E)  Azalır. 
Önce azalır, 

sonra artar. 
Artar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Tam rekabet koşullarında faaliyet gösteren 

ve X malı üreten bir firma için, X malının 

ikamesi olan Y malının fiyatı azalmış ve 

X malı üretim teknolojisinde gelişme or-

taya çıkmıştır.  

 

Bu durum X malı piyasa dengesini ne 

yönde etkiler?  

 

A) X malı fiyatı ve miktarı artar. 

B) X malı fiyatı artar, miktar değişimi be-

lirsizdir. 

C) X malı fiyat değişimi belirsizdir, miktar 

artar. 

D) X malı fiyatı düşer, miktar değişimi be-

lirsizdir. 

E) X malı fiyatı düşer, miktar değişmez. 

 

14.  

 

Üretim 

Miktarı 

Toplam 

Hasılat 

Toplam 

Maliyet 

0 0 5 

1 12 9 

2 24 12 

3 36 18 

4 48 30 

5 60 45 

6 72 70 

 

Yukarıdaki tabloya göre tam rekabet 

piyasasında faaliyet gösteren temsilî bir 

firmanın kârını maksimize ettiği denge 

üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

 

A) 2 

B) 3 

C) 4  

D) 5 

E) 6 

 

 

15. Sıfır maliyetle çalışan bir monopolün 

denge üretim düzeyi ve talebin fiyat es-

nekliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Toplam hasılatın maksimum ve esnek-

liğin bire eşit olduğu noktada üretim 

yapar. 

B) Toplam kârın maksimum ve esnekliğin 

birden büyük olduğu bölgede üretim 

yapar. 

C) Toplam kârın maksimum ve esnekliğin 

birden küçük olduğu bölgede üretim 

yapar. 

D) Toplam hasılatın maksimum ve esnek-

liğin birden büyük olduğu noktada üre-

tim yapar. 

E) Toplam kârın maksimum ve esnekliğin 

sonsuz olduğu noktada üretim yapar. 
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16. Cournot ve Bertrand modelleri karşı-

laştırıldığında aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Cournot modelinde üretim miktarı 

Bertrand modeline göre daha yüksektir. 

B) Cournot modeli fiyat rekabetine daya-

nırken Bertrand modeli miktar rekabe-

tine dayanır. 

C) Cournot modelinin çözümü monopol 

sonucuna ulaşırken Bertrand modelinin 

çözümü tam rekabet sonucuna ulaşır. 

D) Cournot modelinde piyasa fiyatı    

Bertrand modeline göre daha yüksektir. 

E) Cournot modelinde firmalar geçmişteki 

hatalarından ders almazken Bertrand 

modelinde firmalar rasyoneldir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Tekelci (monopolcü) rekabet piyasasın-

da “simetri varsayımı” aşağıdakilerden 

hangisini ifade etmektedir? 

 

A) Firmalardan biri fiyatını düşürdüğünde 

rakiplerinin fiyatlarını değiştirmeyece-

ğini düşünmesi varsayımı 

B) Firmalarca üretilen malların birbirine 

yakın olduğu varsayımı 

C) Piyasaya giriş ve çıkışların serbest ol-

duğu varsayımı 

D) Uzun dönemde firmaların maliyet yapı-

larının aynı olduğu varsayımı 

E) Uzun dönemde firma büyüklüklerinin 

aynı olduğu varsayımı 

 

18. Bir ekonomide 2012 yılında GSYİH 

deflatörü 2,00 iken 2013 yılı deflatörü 

2,50 olduğuna göre 2013 yılı enflasyonu 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) %75                  

B) %50                   

C) %25                

D) %20                 

E) %10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Bir birey çalışma hayatının ilk yılların-

da haftada 40 saat çalışıp yıllık 120.000 

dolar gelir elde ederken son dönemle-

rinde 30 saat çalışıp 180.000 dolar gelir 

elde ettiğine göre bu bireye ilişkin aşa-

ğıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Bireyin iş gücü arz eğrisi pozitif eğim-

lidir. 

B) Boş zamanın yarattığı ikame etkisi üc-

ret artışının yarattığı gelir etkisinden 

küçüktür.  

C) Boş zamanın yarattığı ikame etkisi üc-

ret artışının yarattığı gelir etkisinden 

büyüktür.  

D) Ücret artışının yarattığı ikame etkisi 

gelir etkisine eşittir.  

E) Ücret artışının yarattığı gelir etkisi 

ikame etkisinden büyüktür.  
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21, 22 ve 23. soruları aşağıda verilen bilgiler 

çerçevesinde birbirinden bağımsız olarak 

cevaplandırınız.  

 

20. A ülkesinde, yurt içinde üretilen mal ve 

hizmetlerin parasal değerinin toplamı 

1500 iken yurt içinde yaşayan yabancıla-

rın ürettiği ürünlerin parasal değeri topla-

mı 200’dür.  

 

Bunun yanında ülke dışında yaşayan A 

ülkesi vatandaşlarının bulundukları ül-

kede üretime katkılarının parasal değe-

ri toplamı 150 ise A ülkesinin Gayri Sa-

fi Milli Hasılası (GSMH) aşağıdakiler-

den hangisine eşittir? 

 

A) 1450                    

B) 1500                  

C) 1550                      

D) 1600                    

E) 1650 

 

 

 

 

 

 

 

Bir ekonomide otonom tüketim 160, marjinal 

tasarruf eğilimi 0,40, otonom yatırım 60, kamu 

harcamaları 80, otonom vergiler 70, transfer 

harcamaları 20, otonom ihracat 40, otonom 

ithalat 10 ve marjinal ithalat eğilimi 0,10’dur. 

Keynesyen gelir harcama modeline göre: 

 

21. Otonom ithalat 5 birim artarsa denge 

milli gelir ne kadar değişir?  

 

A) 10 birim azalır. 

B) 10 birim artar. 

C) 15 birim artar. 

D) 20 birim artar. 

E) 20 birim azalır. 

 

22. Denge milli gelir düzeyi kaçtır? 

 

A) 500 

B) 600 

C) 750 

D) 900 

E) 1000 

 

23. Transfer harcamaları 10 birim artarsa 

denge milli gelir seviyesi ne kadar deği-

şir? 

 

A) 10 birim artar. 

B) 15 birim azalır. 

C) 15 birim artar. 

D) 20 birim azalır. 

E) 20 birim artar. 

 

24. Klasik iktisat teorisine göre para arzın-

da meydana gelen %10’luk bir artışın 

sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Fiyatlar genel düzeyi ve paranın dola-

şım hızı % 10 artar.  

B) Nominal milli hasıla % 10 artar.  

C) Nominal milli hasıla değişmez. 

D) Reel milli hasıla da % 10 artar. 

E) Reel milli hasıla % 10 azalır. 

 

25. Mal ve para piyasasında eş anlı denge 

sağlanmışken Merkez Bankasının açık 

piyasa işlemleri yoluyla piyasaya tahvil 

sattığı ve hükümetin de cari harcama-

larını artırdığı bir durumda aşağıdaki-

lerden hangisi ortaya çıkar? 

 

A) Denge faiz oranı ve milli gelir artar. 

B) Denge faiz oranı azalır, milli gelirdeki 

değişim belirsizdir. 

C) Denge faiz oranı artar, milli gelir de-

ğişmez. 

D) Denge faiz oranındaki değişim belir-

sizdir, milli gelir artar. 

E) Denge faiz oranı artar, milli gelirdeki 

değişim belirsizdir.  
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26. IS-LM modeli çerçevesinde para ve 

maliye politikalarının etkinliğine ilişkin 

aşağıdaki önermelerden hangisi yanlış-

tır? 

 

A) Para talebinin faize duyarlılığı arttıkça 

maliye politikasının etkinliği azalır.  

B) Para talebinin gelir esnekliği azaldıkça 

maliye politikasının etkinliği artar. 

C) Para talebinin faize duyarlılığı arttıkça 

para politikasının etkinliği azalır. 

D) Yatırımın faize duyarlılığı azaldıkça 

maliye politikasının etkinliği artar.  

E) Yatırımın faize duyarlılığı azaldıkça 

para politikasının etkinliği azalır.  

 

 

 

27. Parasalcı (monetarist) görüşe göre aşa-

ğıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Genişletici para politikası, faiz oranını 

düşürerek yatırımları ve reel geliri artı-

rır. 

B) Genişletici para politikasının uzun dö-

nemde tüketim veya üretim gibi reel 

değişkenler üzerinde etkisi yoktur. 

C) Paranın dolaşım hızı enflasyon beklen-

tilerine göre değişkenlik gösterir. 

D) Para arzı artış hızı reel büyüme oranına 

eşit olmalıdır. 

E) Para arzındaki artış, enflasyon beklen-

tisinin oluşmasıyla nominal faizlerde 

de artışa yol açar. 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi M2 para arzı 

tanımı içerisinde yer almaz? 

 

A) Emisyon 

B) Para piyasası fonları 

C) TL vadeli mevduat 

D) Yabancı vadeli mevduat 

E) Yabancı vadesiz mevduat  

 

29. Bir ekonomide nakit mevduat oranı 0,4 

iken rezerv mevduat oranı 0,2 ve atıl     

rezerv mevduat oranı 0,1’dir.  

 

Bu ekonomide para arzı 5000 olduğuna 

göre parasal taban kaçtır? 

 

A) 1500                   

B) 2000              

C) 2500                   

D) 5000               

E) 10000 

 

 

 

30.  

I. Zorunlu rezerv oranlarının düş-

mesi 

II. Atıl rezerv oranlarının artması 

III. Nakit mevduat oranının artması 

IV. Faiz oranının artması 

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangile-

ri para çoğaltanının değerini azaltır? 

 

A) Yalnız II                  

B) Yalnız IV 

C) I ve IV            

D) II ve III                 

E) III ve IV               

 

 

 

 

31. Merkez Bankasının birincil amacı aşa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) Döviz kurlarındaki dalgalanmaları ön-

lemek 

B) Faiz oranlarında istikrar sağlamak 

C) Fiyat istikrarını sağlamak 

D) Finans piyasalarında istikrar sağlamak 

E) Ödemeler bilançosu dengesini sağla-

mak 
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32. İki veya daha fazla ülke arasında yapı-

lan ticarette, tarifelerin tek taraflı veya 

karşılıklı olarak kaldırıldığı veya düşü-

rüldüğü ancak ülkelerin üçüncü ülkele-

re karşı dış ticaret politikalarındaki ba-

ğımsızlıklarını korudukları anlaşma tü-

rü aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ekonomik Birlik Anlaşması 

B) Gümrük Birliği Anlaşması 

C) Ortak Pazar Anlaşması 

D) Tercihli Ticaret Anlaşması 

E) Uluslararası Birleşme Anlaşması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. J. S. Mill tarafından öne sürülen “Kar-

şılıklı Talep Yasası” ile vurgulanmak is-

tenen unsur aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

 

A) Denge dış ticaret hadlerinin temel be-

lirleyicisi ülkelerin iç maliyet yapıları-

nın farklı olmasıdır. 

B) Dış ticaret hadlerinde belirleyici olan 

temel faktör ülkelerin birbirlerinin mal-

larına olan ihtiyaçlarının şiddetidir. 

C) Dış ticaret hadleri ülkelerin bir birim 

ithal malı karşılığında teklif edeceği ih-

raç malı miktarına göre belirlenir.  

D) Ülkeler, tercihleri ve/veya talep yapıla-

rı birbirlerine benzer olan ülkelerle dış 

ticaret yapar. 

E) Ülkeler, kişi başına millî gelir düzeyleri 

ve tercihleri birbirine yakın olan ülke-

lerle dış ticaret yapar. 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret poli-

tikası araçlarından biri olarak kullanı-

lamaz? 

 

A) Döviz kontrolü 

B) Damping  

C) Kotalar 

D) Tarifeler 

E) Vergi iadesi 

 

 

 

 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi bir dış açık 

durumunda uygulanabilecek harcama 

değiştirici politikalardan biri değildir? 

 

A) Reeskont oranlarının artırılması  

B) Transfer harcamalarının düşürülmesi 

C) Ulusal paranın değerinin yabancı para-

lar karşısında düşürülmesi 

D) Vergi oranlarının artırılması 

E) Zorunlu karşılık oranlarının artırılması 

 

 

 

 

 

36.  

I. Geniş marjlı pariteler 

II. Esnek kur  

III. Sürünen pariteler 

IV. Yönetimli dalgalanma 

V. Dalgalı kur  

 

Yukarıdakilerden hangileri karma dö-

viz kuru sistemleri arasında yer alır? 

 

A) I ve V 

B) II ve V 

C) III ve IV 

D) I, III ve IV 

E) II, III ve IV 
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37. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak karar-

ları ile başlayan ekonomik dönüşümün 

politikalarından biri değildir? 

 

A) Fiyat ve faiz tavanlarını kaldırmak 

B) İhracatı teşvik etmek için vergi iadesi 

uygulamasına geçilmesi 

C) Kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleşti-

rilmeye başlanması 

D) Yabancı sermaye girişlerinin teşvik 

edilmesi 

E) Yerli üreticinin korunması için nihai 

malların ithalatını sınırlandırmak 

 

 

 

 

 

38. Türkiye ekonomisinde 2000 yılında uy-

gulanan istikrar programına göre aşa-

ğıdakilerden hangisi nominal çapa ola-

rak kullanılmıştır? 

 

A) Döviz kurları 

B) Net iç varlıklar 

C) Para arzı 

D) Parasal taban 

E) Rezerv para 

 

 

 

 

 

 

39. Türkiye ekonomisinde ilk kalkınma 

planının kapsadığı yıllar aşağıdaki se-

çeneklerin hangisinde doğru olarak ve-

rilmiştir? 

 

A) 1953-1958               

B) 1959-1962         

C) 1963-1967             

D) 1968-1972         

E) 1973-1977 

 

40. Türkiye ekonomisinin son yirmi yılı 

dikkate alındığında en düşük büyüme 

oranı aşağıdaki yılların hangisinde ya-

şanmıştır? 

 

A) 2008 

B) 2009 

C) 2012 

D) 2016 

E) 2020 

 

 

 

 

 

41. 1982 Anayasası’na göre temel hak ve 

hürriyetlerin kullanılmasının durdu-

rulması ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Durumun gerektirdiği ölçüde durdu-

rulması sağlanmalıdır. 

B) Durdurma, kısmen veya tamamen yapı-

labilir. 

C) İstisna olmaksızın tüm temel hak ve 

hürriyetlerin kullanılması durdurulabi-

lir. 

D) Milletlerarası hukuktan doğan yüküm-

lülükler ihlal edilmemelidir. 

E) Savaş, seferberlik veya olağanüstü hal-

lerde durdurulabilir. 

 

 

 

 

42. 1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük 

Millet Meclisi genel oyla seçilen kaç 

milletvekilinden oluşur? 

 

A) 300 

B) 360 

C) 450 

D) 500 

E) 600 

 



A 

9 

  A 

43. 1982 Anayasası’nın 2’nci maddesinde 

Devletin özellikleri sayılırken aşağıdaki 

özelliklerin hangisine yer verilmemiş-

tir? 

 

A) Demokratik Devlet olması 

B) Halkçı Devlet olması 

C) İnsan Haklarına Saygılı Devlet olması 

D) Laik Devlet olması 

E) Sosyal Devlet olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. 1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, bir yasama yılında en 

çok kaç ay tatil yapabilir? 

 

A) 1  

B) 2  

C) 3  

D) 4  

E) 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan 

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve 

kuruluşlardan biri değildir? 

 

A) Devlet Denetleme Kurulu 

B) Diyanet İşleri Başkanlığı 

C) İletişim Başkanlığı 

D) Sermaye Piyasası Kurulu 

E) Türkiye Varlık Fonu 

 

46. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-

nunu’na göre Danıştay ve idare mah-

kemelerinde dava açma süresi kaç gün-

dür? 

 

A) 10  

B) 15  

C) 30  

D) 60  

E) 90  

 

 

 

 

 

 

47. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-

nunu’na göre, idare ve vergi mahkeme-

lerinin kararlarına karşı hangi mahke-

meye istinaf yoluna gidilebilir? 

 

A) Bölge idare mahkemesine 

B) Danıştay’a 

C) Kararı veren mahkemenin, numara ola-

rak takip eden mahkemesine 

D) Sulh ceza mahkemesine 

E) Yargıtay’a 

 

 

 

 

 

 

 

48. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre 

aşağıdaki suçlardan hangisi, kamu gö-

revlisi olmayan kişiler tarafından da iş-

lenebilir? 

 

A) Görevi kötüye kullanma (TCK m. 257) 

B) İrtikâp (TCK m. 250) 

C) Nüfuz ticareti (TCK m. 255) 

D) Rüşvet alma (TCK m. 252) 

E) Zimmet (TCK m. 247) 
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49. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre 

fiili işlediği sırada hangi yaşı doldur-

mamış çocukların ceza sorumluluğu 

yoktur? 

 

A) 11 

B) 12 

C) 15 

D) 18 

E) 21 

 

 

 

 

50. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na    

göre soruşturulması ve kovuşturulması 

şikâyete bağlı suçlarda, yetkili kimsenin 

fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 

kaç ay içerisinde şikâyet hakkını kul-

lanması gerekir? 

 

A) 3  

B) 5  

C) 6  

D) 9  

E) 12  

 

 

 

 

51. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, 

kamu görevlisinin görevinin sağladığı 

güveni kötüye kullanmak suretiyle ger-

çekleştirdiği hileli davranışlarla, kendi-

sine veya başkasına yarar sağlanmasına 

veya bu yolda vaatte bulunmasına bir 

kimseyi ikna etmesi durumunda aşağı-

daki suçlardan hangisi oluşur? 

 

A) Dolandırıcılık  

B) Hırsızlık 

C) İrtikâp 

D) Rüşvet 

E) Zimmet 

 

52. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na 

göre baba ile oğlu arasındaki hısımlık 

durumu aşağıdakilerin hangisinde doğ-

ru olarak verilmiştir? 

 

A) Kan hısımlığı; üst soy – alt soy hısım-

lığı 

B) Kan hısımlığı; yansoy hısımlığı 

C) Kayın hısımlığı; üst soy – alt soy hı-

sımlığı 

D) Kayın hısımlığı; yansoy hısımlığı her-

hangi bir mesleği yerine getirmekle 

E) Vasi – vesayet altındaki kişi ilişkisine 

dayanan hısımlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na 

göre yerleşim yerine ilişkin düzenleme-

lerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-

si yanlıştır? 

 

A) Bir kimsenin aynı zamanda birden çok 

yerleşim yeri olabilir. 

B) Bir öğretim kurumuna devam etmek 

için bir yerde bulunma, yeni yerleşim 

yeri edinme sonucunu doğurmaz. 

C) Velayet altındaki çocuğun yerleşim ye-

ri, ana ve babasının yerleşim yeridir. 

D) Vesayet altındaki kişilerin yerleşim ye-

ri, bağlı oldukları vesayet makamının 

bulunduğu yerdir. 

E) Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli 

kalma niyetiyle oturduğu yerdir. 
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54. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na 

göre, tapu siciline kaydedilecek sürekli 

hakların, süreklilik koşulunu gerçekleş-

tirmesi için hakkın en az kaç yıl süreli 

olması gerekir? 

 

A) 5  

B) 10  

C) 15  

D) 25  

E) 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na 

göre, aşırı yararlanmada zarar gören 

hakkını en çok hangi süre içerisinde 

kullanabilir? 

 

A) Durumun ortadan kalkmasından itiba-

ren 3 ay ve her hâlde sözleşmenin ku-

rulduğu tarihten başlayarak 3 yıl  

B) Durumun ortadan kalkmasından itiba-

ren 6 ay ve her hâlde sözleşmenin ku-

rulduğu tarihten başlayarak 5 yıl 

C) Durumun ortadan kalkmasından itiba-

ren 1 yıl ve her hâlde sözleşmenin ku-

rulduğu tarihten başlayarak 5 yıl 

D) Durumun ortadan kalkmasından itiba-

ren 3 yıl ve her hâlde sözleşmenin ku-

rulduğu tarihten başlayarak 5 yıl 

E) Durumun ortadan kalkmasından itiba-

ren 5 yıl ve her hâlde sözleşmenin ku-

rulduğu tarihten başlayarak 10 yıl 

 

56. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na 

göre, ticari işlere ait haksız rekabet 

hakkında hangi kanun hükümleri saklı 

tutulmuştur? 

 

A) Ceza Muhakemesi Kanunu 

B) Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

C) Türk Ceza Kanunu 

D) Türk Ticaret Kanunu 

E) Türk Medeni Kanunu 

 

 

57. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na 

göre, aşağıdakilerden hangisi kusursuz 

sorumluluk kapsamında değerlendiril-

memiştir? 

 

A) Adam çalıştıranın sorumluluğu 

B) Hakkaniyet sorumluluğu 

C) Hayvan bulunduranın sorumluluğu 

D) Motorlu araç işletenin sorumluluğu 

E) Yapı malikinin sorumluluğu 

 

 

 

58. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 

göre, ticari örf ve adet ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü 

ticari örf ve âdetler genel olanlara üs-

tün tutulur. 

B) Hakkında ticari bir hüküm bulunmayan 

işlerde, mahkeme ticari örf ve âdete 

göre karar verir. 

C) İrade açıklamalarının yorumunda      

teamüller dikkate alınır. 

D) Kanunda aksine hüküm yoksa teamül, 

ticari örf ve âdet olarak kabul edilme-

dikçe mahkemenin yargısına esas ola-

maz. 

E) Ticari örf ve âdetler, tacir olsun veya 

olmasın herkes hakkında, bilinmesine 

gerek kalmaksızın uygulanır. 
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59. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 

göre, arabuluculuğun dava şartı olduğu 

durumlarda, arabuluculuk süresi nor-

mal süresine ek olarak zorunlu hallerde 

arabulucu tarafından en fazla kaç hafta 

daha uzatılabilir? 

 

A) 1  

B) 2  

C) 3  

D) 4  

E) 6  

 

 

 

 

60. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 

göre, aksine hüküm bulunmadıkça, da-

va olunan şeyin değerine veya tutarına 

bakılmaksızın tüm ticari davalar ile ti-

cari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine 

bakmakla aşağıdaki mahkemelerden 

hangisi görevlidir? 

 

A) Asliye hukuk mahkemesi 

B) Asliye ceza mahkemesi 

C) Asliye ticaret mahkemesi 

D) Sulh hukuk mahkemesi 

E) Sulh ceza mahkemesi 

 

 

 

 

 

61. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nu’na göre soruşturma evresi ne zaman 

başlar? 

 

A) Cumhuriyet Başsavcısı tarafından sav-

cılıkça yapılan talebin onanması ile 

B) Failin öğrenilmesi ile 

C) İddianamenin düzenlenmesi ile 

D) Kolluğun suçu savcılığa bildirmesi ile 

E) Suç şüphesinin öğrenilmesi ile 

 

62. “İddianamenin kabulüyle başlayıp, hük-

mün kesinleşmesine kadar geçen evreyi 

ifade eder.” 

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nu’na göre yukarıdaki tanım, aşağıda-

kilerden hangisine aittir? 

 

A) İddianame 

B) Kanun yolu 

C) Kovuşturma 

D) Muhakeme 

E) Soruşturma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nu’na göre, aşağıdakilerden hangisi sü-

reler ve sürelerin hesaplanması ile ilgili 

yanlış bir ifadedir? 

 

A) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde 

(Ulusal Yargı Ağı Projesi – UYAP) sü-

re ilgili günün mesai bitiminde sona 

erer. 

B) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın 

yapıldığının ertesi günü işlemeye baş-

lar. 

C) Süre, hafta olarak belirlenmiş ise tebli-

gatın yapıldığı günün, son haftada isim 

itibarıyla karşılığı olan günün mesai bi-

timinde sonra erer. 

D) Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebliga-

tın yapıldığı günün, son ayda sayı itiba-

rıyla karşılığı olan günün mesai biti-

minde sona erer. 

E) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin 

ertesi günü biter. 
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64. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-

nu’nda, aşağıdakilerden hangisinin ta-

rafsızlığı konusunda şüphe duyulma-

sından dolayı reddi düzenlenmemiştir? 

 

A) Asliye ceza hâkimi 

B) Bölge Adliye Mahkemesi üyesi 

C) Cumhuriyet savcısı 

D) Sulh ceza hâkimi 

E) Zabıt kâtibi 

 

 

 

 

 

 

 

65. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Ka-

nunu’na göre, büyükşehir belediye 

meclisinin bütçe görüşmesine rastlayan 

toplantı süresi en çok kaç gündür? 

 

A) 3  

B) 5  

C) 10  

D) 15  

E) 20  

 

 

 

 

 

 

 

66. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanu-

nu’na göre, aşağıdakilerden hangisi be-

lediye vergileri arasında değildir? 

 

A) Çevre temizlik vergisi 

B) Eğlence vergisi 

C) Haberleşme vergisi 

D) İlan ve reklam vergisi 

E) Kurumlar vergisi 

 

67. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, 

belediyenin karar organı aşağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Belediye Başkanı 

B) Belediye Meclisi 

C) Belediye Encümeni 

D) Kaymakam 

E) Vali 

 

 

 

 

 

 

68. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na 

göre, aşağıdakilerden hangisi il özel 

idaresinin organlarından biridir? 

 

A) Belediye Meclisi 

B) Büyükşehir Belediye Başkanı 

C) İçişleri Bakanı 

D) Kaymakam 

E) Vali 

 

 

 

 

 

 

 

69. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’na göre, Cumhurbaş-

kanı tarafından belirlenen politikaların 

uygulanması konusunda hesap verme 

sorumluluğu üniversiteler için hangi 

kuruma aittir? 

 

A) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanına  

B) İçişleri Bakanına 

C) Milli Eğitim Bakanına 

D) Üniversite Rektörüne 

E) Yükseköğretim Kurumuna 
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70. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’na göre, kamu zararı-

nın meydana geldiği ve para cezalarının 

verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı 

izleyen mali yılın başından başlamak 

üzere zamanaşımını kesen ve durduran 

genel hükümler saklı kalmak kaydıyla 

kaçıncı yılın sonuna kadar kamu zararı 

veya para cezası tespit ve tahsil edil-

mezse zamanaşımı hükümleri uygula-

nır? 

 

A) 3  

B) 5  

C) 10  

D) 15  

E) 20  

 

71. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’na göre, aşağıdakiler-

den hangisi I sayılı Cetveli oluşturan 

“Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu 

İdareleri”nden değildir?  

 

A) Devlet Arşivleri Başkanlığı 

B) Diyanet İşleri Başkanlığı 

C) Jandarma Genel Komutanlığı 

D) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter-

liği 

E) Savunma Sanayi Başkanlığı 

 

72. “Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek 

veya tüzel kişileri veya bunların oluştur-

dukları ortak girişimleri ifade eder.” 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 

yukarıdaki tanım, aşağıdaki kavram-

lardan hangisine aittir? 

 

A) Aday 

B) Hizmet sunucusu 

C) Tedarikçi 

D) Yapım müteahhidi 

E) Yüklenici 

 

73. 4735 sayılı Kamu İhalesi Sözleşmeleri 

Kanunu’na göre, bir durumun mücbir 

sebep olarak kabul edilebilmesi için 

aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz? 

 

A) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi 

izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin 

idareye yazılı olarak bildirimde bulun-

ması 

B) Tüm ülke çapına yayılmış olması 

C) Taahhüdün yerine getirilmesine engel 

nitelikte olması 

D) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldır-

maya gücünün yetmemiş bulunması 

E) Yükleniciden kaynaklanan bir kusur-

dan ileri gelmemiş olması 

 

 

 

 

 

 

 

74. Aşağıdakilerden hangisi 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’nda yer alan temel 

ilkelerden biri değildir? 

 

A) Aralarında kabul edilebilir doğal bir 

bağlantı olmadığı sürece mal alımı, 

hizmet alımı ve yapı işleri bir arada 

ihale edilemez. 

B) Açık ihale usulü ve belli istekliler ara-

sında ihale usulü, temel usullerdir. 

C) Eşik değerlerin altında kalmak amacıy-

la mal veya hizmet alımları ile yapım 

işleri kısımlara bölünemez. 

D) İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki 

Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli 

olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için 

ÇED olumlu belgesinin alınmış olması 

zorunludur. 

E) Takip eden yılın bütçesinde ödeneği 

bulunması koşuluyla, acil ihtiyaçlar 

için ihaleye çıkılabilir. 
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75. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre aşa-

ğıdaki yapım işlerinden hangisi yapı 

ruhsatiyesi gerektirmeyen tadilat ve 

tamirat işlerinden biri değildir? 

 

A) Çatı onarımı ve kiremit aktarması 

B) Derz, iç ve dış sıva, boya badana işleri 

C) Elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri 

D) Oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan 

kaplamaları 

E) Taşıyıcı unsuru etkileyecek diğer tadi-

lat ve tamiratlar 

 

 

 

 

 

 

76. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre, ruh-

sat tarihinden itibaren ne kadar zaman 

içerisinde yapıya başlanması zorunlu-

dur? 

 

A) 6 ay 

B) 9 ay 

C) 1 yıl 

D) 2 yıl 

E) 5 yıl 

 

 

 

 

 

77. Aşağıda belirtilen iş ve iş ilişkilerinin 

hangisinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 

hükümleri uygulanır? 

 

A) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan 

tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde 

B) Çıraklar hakkında 

C) Ev hizmetlerinde 

D) Havacılığın bütün yer tesislerinde yü-

rütülen işlerde 

E) Sporcular hakkında 

 

78. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, aşa-

ğıdakilerden hangisi kısa vadeli sigorta 

kollarından biri değildir? 

 

A) Analık 

B) Hastalık 

C) İş kazası 

D) Meslek hastalığı 

E) Malûlluk 

 

 

 

 

 

 

 

79. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, beş yıl-

dan fazla on beş yıldan az hizmet süresi 

olan işçiye verilecek yıllık ücretli izin 

süresi kaç günden az olamaz? 

 

A) 5  

B) 10  

C) 14  

D) 20  

E) 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birli-

ği’nin kurumlarından biri değildir? 

 

A) Avrupa Parlamentosu 

B) Avrupa Komisyonu 

C) Avrupa Birliği Konseyi 

D) Avrupa Sayıştayı 

E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
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81-85: For these questions, choose the best 

word or expression that fills the space.  

 

81. Money that isn't spent on unneeded 

products could be better used on         

infrastructure projects like roads and 

bridges, or to ________ education or 

green energy.  

 

A) call for 

B) invest in 

C) settle down  

D) take off  

E) work out 

 

 

 

 

 

82. It can be safely said, that without the 

study of Science in the Early Middle 

Ages, we would be ________ behind in 

our scientific knowledge today. 

 

A) considerably 

B) defiantly 

C) deliberately 

D) scarcely 

E) urgently 

 

 

 

 

83. People really ________ the companies 

which are committed to their             

environment in all aspects: physical, 

emotional, intellectual, branding and 

culture. 

 

A) appreciate 

B) disregard 

C) fluctuate 

D) stigmatize 

E) transfer 

 

84. Research suggests that sleeping fewer 

than 6 hours a night can be highly 

________ to mental and physical health. 

 

A) confidential 

B) detrimental 

C) impulsive 

D) legitimate 

E) sensitive 

 

 

 

 

 

 

 

85. There is some ________ about whether 

organic foods offer more health benefits 

and nutrients than conventionally    

produced foods. 

 

A) controversy 

B) decisiveness 

C) inevitability 

D) intention 

E) magnitude 

 

 

 

 

 

 

86. It is ________ our brains that benefit 

from positive thinking, ________ our 

hearts and cardiovascular health. 

 

A) as many / as 

B) either / or 

C) not only / but also 

D) whether / or 

E) such / that 

 

86-95: For these questions, choose the best 

word(s) or expression(s) to fill the space(s). 
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87. Crying involves mechanisms that   

require a lot of energy; ________, you 

tend to feel exhausted after doing so.  

 

A) furthermore 

B) however 

C) otherwise 

D) or else 

E) therefore 

 

 

 

 

 

 

 

88. Since it was first published in 1961, The 

New York Times Cook Book ________ 

nearly three million copies in all        

editions and ________ to sell strongly 

each year. 

 

A) has sold / continues 

B) is sold / has continued 

C) sold / continued 

D) sells / continues 

E) was sold / continued 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. A child who ________ with frustration 

and aggression will become frustrated 

and aggressive. 

 

A) is treating 

B) is treated 

C) was treated 

D) treated 

E) treats 

 

90. There's a growing sense that narcissism 

is on the rise around the world,          

especially among young people, 

________ most psychological research 

does not support that notion. 

 

A) although 

B) as if 

C) because 

D) unless 

E) when 

 

 

 

 

 

91. Keo was a friend of Jack, who ran the 

tiny hotel on the Mekong River where 

Felipe and I ________ for some time  

already.  

 

A) are going to be staying 

B) are staying 

C) had been staying 

D) have been staying 

E) will be staying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. Differentiation is about separating 

________ those close to us and focusing 

more ________ our own needs. 

 

A) among / at 

B) between / in 

C) from / on 

D) off / into 

E) with / about 
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96-99: For these questions, choose the best 

word or expression to fill in the spaces in 

the passage. 

93. If you just dream and dream about   

something and do nothing to achieve it, 

you will most likely fail and become      

incompetent. ________, if you work   

continuously to achieve your goals, you 

can surely find a way. 

 

A) As a result 

B) In other words 

C) For example 

D) That is to say 

E) On the other hand 

 

 

 

 

 

 

94. ________ his breathtaking number of 

patents and discoveries, Tesla’s 

achievements were often underplayed 

during his lifetime. 

 

A) As a result of 

B) Due to 

C) Despite 

D) In addition to 

E) Similar to 

 

 

 

 

 

 

95. I ________ what I said if I ________ 

earlier what her reaction was going to 

be. 

 

A) wouldn’t say / knew  

B) won’t say / know 

C) wouldn’t have said / had known 

D) wouldn’t say / had known 

E) wouldn’t have said / knew 

 

 

 

In modern times, we know that the Earth is 

warming and most of us accept the blame lies 

directly with ourselves. We release gasses (96) 

______ burning fossil fuels that slowly but 

surely build up in the atmosphere to trap more 

and more heat. Glaciers are melting, sea levels 

are rising and already creatures are becoming 

(97) ______. Yet this is not the first time the 

Earth (98) _______ such changes. In the past, 

climate change may have been entirely natural, 

but the consequences of a rapidly warming 

planet were much the same, including the  

extinction of species. (99) ______, long ago, 

among the species that disappeared were    

archaic humans – Neanderthals. Could the 

same ever happen to us? 

 

96.   

 

A) from 

B) out 

C) over 

D) with 

E) to 

 

97.  

 

A) competitive 

B) extinct 

C) hostile 

D) resistant 

E) smart 

 

98.   

 

A) faced 

B) has faced 

C) had faced 

D) is faced 

E) was faced   
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99.  

 

A) Afterwards 

B) As a result 

C) Except that 

D) Otherwise 

E) Nevertheless  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. (I) Sleep is not just a passive rest. (II) 

Your body uses this downtime to    

perform essential repair and growth 

and depriving yourself of sleep at 

night has serious consequences for 

your health. (III) Studies have found 

that chronic sleep deprivation can 

double your risk of fatal                  

cardiovascular disease, suppress your 

immune system, and make you 30 per 

cent more likely to become obese. (IV) 

Bipolar disorder is also linked to sleep 

disruption. (V) Overall, those who 

regularly get less than five hours of 

sleep per night are 15 per cent more 

likely to die in any given year than a 

person who has all the same health 

risk factors apart from the sleep      

deficit. 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

 

101. (I) Reading biographies is a very 

effective way to see things from a 

different perspective. (II) Carefully 

reading about ordinary people doing 

extraordinary things is an incredible 

source of inspiration. (III) This is 

the main difference between reading 

fiction and reading about real     

people. (IV) Reading fiction novels is 

a fun and relaxing way to entertain 

yourself. (V) From a psychological 

point of view, reading biographies 

can be a very effective tool for the 

development of abilities and         

capacities.   

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

 

102. (I) When we look closely at a human 

face, we are aware of many expressive 

details - the lines of the forehead, the 

wideness of the eyes, the curve of the 

lips, the jut of the chin. (II) These     

elements combine to present us with a 

total facial expression which we use to 

interpret the mood of our companion. 

(III) Humans have always relied on 

one another for warmth, both physical 

and emotional. (IV) But we all know 

that people can 'put on a happy face' 

or deliberately adopt a sad face     

without feeling either happy or sad. 

(V) Faces can lie, and sometimes can 

lie so well that it becomes hard to read 

the true emotions of their owners.  

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

100-103: For these questions, choose the 

irrelevant sentence in the passage.  
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104-107: For these questions, choose the 

best word or expression to fill in the spaces 

in the passage. 

103. (I) Gravity is the most abundant 

source of power on Earth. (II) It is 

everywhere... Literally everywhere, 

and it's always been everywhere since 

the beginning of time. (III) Nobody 

knew about it until around 1700, when 

Isaac Newton saw an apple fall from a 

tree in his garden. (IV) Newton asked 

himself the question: "Why did that 

apple fall to the ground?" (V) Newton 

asked himself the same thing about 

objects such as the moon.  

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Every second the Sun converts 600 million 

tonnes of hydrogen (104)_____ four million 

tonnes of energy: the rest is converted into 

helium ‘ash’. Throughout its life the Sun’s 

energy output (105)_____ to increase, and it is 

thought to have grown 30 per cent brighter in 

the 4.6 billion years since it formed. 

(106)_____ the next billion years, as more 

hydrogen is converted to helium, the Sun is set 

to get about 10 per cent brighter, leading to an 

increase in heat energy. If we (107)_____ the 

effect that human-made climate change is  

already having on the weather patterns of our 

planet, imagine the effect of an increase such 

as that. 

 

104.   

 

A) by 

B) into 

C) out of 

D) with 

E) without 

 

105.   

 

A) continued 

B) continues 

C) has continued 

D) had continued 

E) would continue 

 

106.   

 

A) After 

B) Before 

C) For 

D) On 

E) Over 
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107.   

 

A) believe 

B) consider 

C) implement 

D) manage 

E) overrate 

 

 

108-112: For these questions, choose the 

best option to complete the given sentence.  

 

108. It is obvious that every language must 

have its own system, _______________ 

 

A) but it has a wide range of components 

interacting with each other.   

B) for we cannot know how language 

began in the first place.     

C) since we have absolutely no             

information on the subject. 

D) though it may share certain features 

with other languages. 

E) which is rather difficult to claim with 

much certainty.   

 

 

 

 

109. Exercise improves mood, decision-

making, and other psychological   

functions, ___________ 

 

A) as well as social norms that restricts a 

person’s free will.  

B) and motivation to exercise regularly 

also changes with age.  

C) a series of processes known overall as 

‘executive function’. 

D) so excessive exercise doesn't provide 

more benefits. 

E) which facilitates learning and the 

ability to use what is learned.  

 

110. _______________, but not necessarily 

what they want in the future.  

 

A) People think about what they want in 

this very moment 

B) Saving money will certainly mean 

more gain for people  

C) Some of us also do not think about 

our future needs 

D) You can try to anticipate the pleasure 

that might come 

E) We generally misjudge what will 

make us happy  

 

 

111. Nearly half the pesticides used in    

India go into protecting cotton, 

________________ 

 

A) a practice actively encouraged by   

pesticide traders.  

B) after making a considerable amount 

of loss in the first year.  

C) despite the common application of 

pesticides. 

D) so they borrowed heavily to raise  

cotton on small plots of land. 

E) the most important commercial crop 

in the country. 

 

112. ________________, there are        

treatments available that may help 

with some of the symptoms. 

 

A) Although there is no known cure for 

Alzheimer’s disease 

B) Because the ability to perform various 

functions is impaired 

C) In as much as Alzheimer’s patients 

behave that way 

D) Just like the rest of the newly         

discovered health risks 

E) While Alzheimer’s disease is more 

common in older Americans 
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113-116: Answer these questions according 

to the passage below. 

 

Sherlock Holmes was very popular 130 years 

ago, and he is still very popular today... both as 

the "real" 19th century detective, and now as a 

modern 21st century detective. Conan Doyle did 

not want Sherlock Holmes to live for so long! In 

fact, he tried to stop writing the Sherlock 

Holmes stories in 1893, with the story "The  

Final Problem". Holmes and Moriarty, his big 

enemy, had a fight at the Riechenbach Falls in 

Switzerland, and they fell together into the    

water. But the readers protested so much that 

Conan Doyle was forced to "resurrect" the     

detective. Holmes "miraculously" survived, and 

there was another book of stories ten years later. 

Now at Meiringen in Switzerland, at the site of 

the falls, there is a "Sherlock Holmes pub" and a 

"Sherlock Holmes Hotel", and a large Sherlock 

Holmes museum.  

In England, there is a big "Sherlock Holmes 

Society". Members of the Society take the    

stories very seriously. They have meetings and 

discussions, where they talk about the books, 

and discuss some of the problems that still exist. 

For example, in one of the stories, Holmes took 

a train from London to Paris, but arrived in Paris 

before the train! How did he do it? One      

member looked at the train timetables of the 

1890's and found an explanation: He could have 

changed trains at Reading, near London, to   

arrive at the coast more quickly! It's elementary 

of course, for Sherlock Holmes.  

Sherlock Holmes is a legend that will not die. 

Every week about 40 cards and letters, addressed 

to Mr. Holmes, are delivered at his address, 

221B, Baker Street, in London. People ask the 

detective to solve their personal mysteries for 

them — some letters even asked him to explain 

international events! 

There is a secretary who answers all the letters to 

Sherlock Holmes: she always says that Holmes 

has retired, and that he now lives in the country, 

where he keeps bees. 

 

113. It can be understood from the passage 

that Conan Doyle ____________ 

 

A) could not finish his last Sherlock 

Holmes story.  

B) did not expect Sherlock Holmes to 

become so popular. 

C) named Sherlock Holmes after a real 

detective. 

D) wanted to complete Sherlock Holmes 

stories through the end of the 19
th

 

century. 

E) transformed Sherlock Holmes into a 

modern-day detective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114. According to the passage, Sherlock 

Holmes Society ______________ 

 

A) dedicate their time to solve the      

problems in the stories. 

B) has devoted members from all around 

the world. 

C) meet regularly at 221B, Baker Street, 

in London.  

D) was founded by Arthur Conan Doyle 

in 1893. 

E) write their own versions of Sherlock 

Holmes stories.  
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115. It is stated in the passage that people 

who write letters to Sherlock Holmes 

_________ 

 

A) do not expect an answer from      

Sherlock Holmes himself. 

B) do not know that Sherlock Holmes is 

a beekeeper now. 

C) do not want to accept that Sherlock 

Holmes has retired.  

D) require explanations for the things 

happening in the world.  

E) want the secretary to give them the 

address of Sherlock Holmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116. The underlined word in the passage 

‘resurrect’ is closest in meaning to 

__________ 

 

A) bring back to life 

B) drive away from 

C) level with  

D) put an end to 

E) snap out of 
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117-120: Answer these questions according 

to the passage below. 

 

King Charles III was born in 1948 and has 

spent his life in the shadow of the Queen. He 

has the image of a gentleman farmer and is 

still actively involved in the agricultural life of 

his estates. Like his father, the Duke of      

Edinburgh, who was president of the WWF, 

Charles is very concerned about the             

environment and the natural world, and his 

farms are known for their organic produce. 

Indeed, Charles's farms became organic in 

1985, long before the organic boom of recent 

years, and "Duchy Organic", set up by 

Charles, is one of the biggest brands of organic 

foods in the UK, sold in the Waitrose         

supermarkets.  

Charles has also spent a lot of time trying to 

help underprivileged youth in Britain's inner 

cities. His "Prince's Trust" is a charity that has 

helped thousands of kids from poor parts of 

Britain's cities to get good training and good 

jobs. He has also been active on the world 

stage, and in 2020 he encouraged world     

leaders at the Davos summit "to reset         

capitalism", in order to prevent the worst    

effects of climate change. As a prince, he 

could say and do what he wanted; as Head of 

State, he will have to be more neutral. That 

may be difficult for him. 

He came to the throne at the age of 73, an age 

when most people are thinking more about 

retirement than taking up a big and important 

job. If he lives as long as his mother, he will 

remain king for over 20 years, longer than 

most heads of state. If he is a good king, then 

one day he will probably be succeeded by his 

elder son William.  

 

 

 

 

 

 

117. It can be understood from the passage 

that Charles _____________________ 

 

A) always preferred organic products 

over synthetic ones. 

B) bought “Duchy Organic” in 1985. 

C) is an environmental activist.  

D) was one of the pioneers of organic 

farming. 

E) was the president of the WWF. 

 

 

 

118. According to the passage, “Prince’s 

Trust” __________________ 

 

A) has been active for more than two 

years now. 

B) is an organization that help poor kids 

from around the world. 

C) was founded to support disadvantaged 

children in Britain. 

D) was dedicated to the great works of 

the Duke of Edinburgh. 

E) was passed on to King Charles III by 

his royal family. 

 

 

119. It can be inferred from the passage 

that becoming the King will 

_______________ 

 

A) be more beneficial for Charles than 

being a prince. 

B) contribute to the prevention of the 

worst effects of climate change. 

C) give Charles more freedom of action 

and speech. 

D) make Charles the king longer than 

most heads of state. 

E) require Charles to be more diplomatic 

and less direct. 
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120. The underlined word in the passage 

‘succeeded’ is closest in meaning to 

______________ 

 

A) achieved 

B) abandoned 

C) collapsed 

D) managed 

E) replaced 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevli-

lerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 

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

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

lik bilgileri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu 

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

rı uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. 

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

liler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav ku-

rallarına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınav başladıktan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. Tek bir oturuma katılan adayla-

rın değerlendirmesi "başarısız" olarak kabul edilecektir. Adaylar cevaplama işlemini erken ta-

mamlamış olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikası 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 işlem başlatılacaktır. 

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

işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

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

şun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. 

CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine 

yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

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

sınav salonundan dışarı 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. Hasta ve engelli adaylara ait, doktor raporu ile zorunlu tutulmuş olan cihazlar hariç adayların her 

türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi, saat, anahtar-

lık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile ku-

laklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya 

ve metal içerikli eşyalar, 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 davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutulacak ve o 

kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

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

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

yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. 

   

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 

 


